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Insónia  
Pura adrenalina a bordo de um fantástico e confortável barco 

Propomos-lhe um cruzeiro ao longo da costa Algarvia entre a Marina de Albufeira e a Praia 

do Carvoeiro, em fantásticos Semi - Rígidos. Onde passará momentos de pura 

descontracção e muitas emoções fortes. Durante esta viagem, vai conhecer misteriosas 

grutas e apreciar imponentes formações rochosas. No retorno, a embarcação afasta-se da 

costa para iniciar a observação de golfinhos. 

2 Horas (Grutas e Golfinhos)   – 35€ 

Crianças (até 10 anos)    – 25€ 

Partidas Diárias: 

Abril, Maio, Junho, Outubro & Setembro: 10h, 12h & 14h. 

Julho, Agosto: 9h, 11h., 13h., 15h & 17h. 

 

Leãozinho 
Vista-se a rigor e navegue numa embarcação pirata 

Embarque numa aventura dos sete mares a bordo da embarcação pirata “Leãozinho”, 

instale-se confortavelmente no convés desta aproveitando a brisa do oceano e fantástico 

sol Algarvio.  

Navegue ao longo da costa Algarvia, observando as magníficas formações rochosas e as 

suas idílicas praias arenosas. A sua viagem terá início na Marina de Albufeira. Içadas as 

velas e aproveitando a força do vento, navegará no sentido Oeste, ao longo dos 

penhascos e das praias arenosas. E para que termine em grande, poderá ainda visitar as 

grutas existentes e dar um mergulho. Com um pouco de sorte, pode ser que tenha os 

golfinhos como acompanhantes nesta viagem… 

Cruzeiro BBQ 

(Diário Abril – Outubro: 10h)   – 54€ 

Crianças (até 10 anos)    – 35€ 

Meio dia com Grutas 

(Quartas & Sábados, Abril – Outubro: 10h) – 29€ 

Crianças (até 10 anos)    – 20€ 

Capitão Gancho / Cruzeiro Sunset 

(Diário Abril – Outubro: 14h ou 16h)  – 22€ 

Crianças (até 10 anos)    – 15€ 
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Jet Ski 
Passe momentos de verdadeira satisfação numa moto de água 

Depois do “briefing” inicial é tempo de ir curtir a adrenalina, acelerar até esgotar a 

potência da máquina. As nossas motas são todas Yamaha Waverunners, com 1100 cc e 

110 cavalos de potência! 

Se você nunca andou numa mota de água, nós fornecemos dicas de segurança e o treino 

operacional até que você esteja confortável. 

15 Minutos      – 45€ 

30 Minutos      – 80€ 

(Diário 1 de Abril – 31 Outubro) 

 

Jet Boat – “Tufão” 
Pura adrenalina a bordo de um fantástico e confortável barco 

Passeio repleto de emoção, aventura e adrenalina onde são feitas manobras de diversão 

tais com 360º, 180º, powerbreaks, slides e muito mais. 

30 Min.(Emoção, Aventura e Adrenalina) – 30€ 

Crianças (até 10 anos)    – 20€ 

1 Hora (Grutas e Adrenalina)   – 45€ 

Crianças (até 10 anos)    – 25€ 
 

Partidas Diárias: 

1 De Abril – 31 Outubro: 12h & 14h. 

 

OCEAN ROCKET 
Embarque connosco e venha conhecer a costa Algarvia a bordo do barco mais rápido e 

potente do momento. O “Ocean Rocket” foi desenhado para atingir altas velocidades, é 

um barco extremamente confortável e seguro, perfeito para desfrutar com a família, 

amigos, grupos... 

30 Min. (Emoção)     – 30€ 

Crianças (até 10 anos)    – 20€ 

1 Hora (Emoção e Grutas)    – 45€ 

Crianças (até 10 anos)    – 25€ 
 

Partidas Diárias: 

1 De Abril – 31 Outubro: 12h & 14h. 
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Dreamer 
 

Pura adrenalina a bordo de um fantástico e confortável barco 

Propomos-lhe um cruzeiro ao longo da costa Algarvia entre a Marina de Albufeira e a Praia 

do Carvoeiro. Onde passará momentos de pura descontração e muitas emoções fortes. 

Durante esta viagem, vai conhecer misteriosas grutas, apreciar imponentes formações 

rochosas e fazer uma paragem para um inesquecível mergulho. No retorno, a embarcação 

afasta-se da costa para iniciar a observação de golfinhos. 

2 Horas (Grutas e Golfinhos)   – 35€ 

Crianças (até 10 anos)    – 25€ 

Capacidade: 48 passageiros 

Partidas Diárias: Abril - Outubro: 12h30 

 

 

 


