


Bem-vindos!

A Filipe Palma Aventura nasceu do sonho de levá-lo a partilhar as nossas experiências 
vividas em Portugal e pelo mundo fora. Temos como valores a Aventura, o encontro de 
pessoas e lugares novos e surpreendentes, e a Qualidade e Segurança, indispensáveis para 
podermos desfrutar e viver a recompensa dos desafios superados. 



Implementamos o ADS, um conceito que criámos e que está presente em todas as  
actividades ou viagens que concebemos e organizamos – Aprender, Divertir, em Segurança. 
Ao seu programa será dada a máxima atenção, cada detalhe será cuidadosamente estudado.

ADS

Divertir em SegurançaAprender



Na Filipe Palma Aventura queremos proporcionar-lhe actividades ou viagens que façam 
despertar em si o sentimento de aventura, que o levem a concretizar os sonhos que alguma 
vez já teve, a aprender actividades aliciantes, a descobrir novas culturas, a explorar o nosso 
mundo maravilhoso. Queremos que se sinta bem, que sinta a alegria de viver que nós 
próprios experimentamos quando partimos. Sempre em segurança, essa é a nossa prioridade. 
Tem sido desde 1990 e é o rigor colocado na concepção e desenvolvimento destas actividades 
e viagens que tem garantido uma prática segura. 

Queremos concretizar os seus sonhos
Queremos que se sinta bem



A Aventura é um conceito relativo. O que é aventura para um não tem que ser para outro. Na 
Filipe Palma Aventura avaliamos, pensamos e concebemos a Aventura à sua medida. Quer 
seja nas suas viagens ou nas férias dos seus filhos, na sua empresa ou na sua escola, ou 
simplesmente aos fins-de-semana com um grupo de amigos. 

Aventura à sua medida



Com as nossas viagens e actividades pretendemos levá-lo a explorar locais e culturas de forma 
integrada não comprometendo o conforto mínimo necessário. Procuraremos sempre 
proporcionar-lhe um contacto com as gentes locais assim como despertá-lo para o que a nós 
mais tocou. Procuraremos sempre proporcionar-lhe os meios e actividades que melhor se 
adeqúem a essa exploração; pode ser uma caminhada em Sintra ou no Nepal, um cruzeiro à 
vela na Arrábida ou na Terra do Fogo, um passeio de kayak nos Açores ou no rio Mondego.

Queremos despertá-lo para o que a nós mais tocou



Somos especialistas em Aventura

A nossa oferta é global



Organizamos eventos empresariais à medida, dando resposta aos 
briefings do cliente, segundo os vectores de Inovação, Qualidade e 
Experiência.

As propostas exclusivas que apresentamos são estruturadas de 
acordo com as informações fornecidas de forma a ser feita uma 
adequação ao grupo e adaptação aos locais da realização das 
actividades.

http://www.ibm.com/pt/
http://www.nokia.pt/
http://www.toyota.pt/
http://www.ibs.net/pt/
http://www.schweppes.com/
http://www.novabase.pt/
http://www.generali.pt/
http://www.sonaesierra.com/Web/pt-PT/home/default.aspx
http://www.schering-plough.com/
http://es.chryso.com/?lang=L2
http://www.peri.pt/pt/pt/pub/home.cfm
http://www.gallo.pt/home/pt
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx
http://www.yeti.es/home2.asp
http://www.brandkey.pt/
http://www.avidaebela.com/
http://www.actionplan.pt/
http://www.grupoactua.com/
http://www.imaginaexperiencias.es/
http://www.cm-sintra.pt/
http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=135,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.porsche.com/


Primeiro e único português a realizar uma expedição de Kayak na  
Antárctida sozinho e em autonomia, também conhecido por ter pedalado 
10 000 km em BTT à Volta do Mundo, Filipe Palma conta-nos as suas 
experiências de aventuras extremas pelo nosso planeta em comunicações 
que são apaixonadas e apaixonantes. 

As suas comunicações e palestras, normalmente acompanhadas pelas 
suas magníficas e originais fotografias têm cativado não só o público em 
geral mas também os públicos específicos escolares e empresariais. 



Organizamos actividades para escolas e colégios. 

Encaramos estas actividades como meio para transmitir métodos e 
valores, como ensinamentos para a vida e indispensáveis no mundo de 
trabalho. O trabalho de equipa, a determinação, a persistência, a 
liderança, a disciplina são hoje qualidades fundamentais e valorizadas em 
qualquer ramo.

Para sua conveniência temos programas já elaborados mas  
organizamos também à sua medida.
Um dia, dois ou mais, a escolha é sua.

Experimente também o nosso original Lisbon Bike Tour – a História sobre 
rodas.



Organizamos viagens únicas a lugares especiais.
Queremos levá-lo aos sítios mais fantásticos do mundo e nos quais 
já estivemos.

Conhecemos bem os destinos que lhe propomos. 

Temos a preocupação do detalhe, de criar programas à sua medida – dos 
seus interesses, da sua condição física e da sua idade, com maior ou 
menor autonomia.

Trabalhamos com fornecedores de elevado profissionalismo capazes de 
atingir os mais altos padrões de exigência.

Vamos iniciar com a Patagónia e Terra do Fogo e progressivamente 
introduzir outros destinos fantásticos.

Em parceria com:

Alvará DGT nº 1245/2004

http://www.promobidos.com/


Organizamos actividades de aventura para crianças desde 1990. 

Festas de Anos a partir dos 8 anos e Campos de Férias.



Organizamos actividades para si e para os seus amigos, de ½ dia, 1 dia 
inteiro ou fim-de-semana, conforme a sua preferência.

Junte-os e venha fazer um Baptismo de Windsurf, uma descida de 
Rafting, um passeio de kayak ou de bicicleta, uma simples caminhada 
com pic-nic ou o seu Challenge.

Pode ser em Monsanto, Sintra ou Arrábida, na Lagoa de Albufeira ou de 
Óbidos, Alentejo ou Castelo de Bode, onde quiser!

E nunca esquecemos a boa gastronomia!



Os nossos parceiros



Contactos

Tlm: +351 912 272 300

Fax: +351 214 102 197

Skype: filipepalma

info@filipepalma.pt

www.filipepalma.com
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