
Apresentação
AlgarExperience



Quem somos?
A nossa história

Em 2006, a AlgarExperience nasce fruto da paixão dos seus fundadores pelo mar e atividades náuticas. Nessa altura, 
apenas com uma embarcação, a empresa inicia atividade com passeios de grutas e costa, observação de Golfinhos, 

Parasailing e aluguer privado, apostando num serviço de qualidade e na satisfação do cliente. 

Mais de uma década depois, cá estamos nós, cheios de paixão e ambição que sempre motivaram a constante evolução da 
empresa. Hoje, com o objetivo de partilhar os segredos e beleza natural da magnífica costa do Algarve, oferecemos um 

variado leque de experiências. Com uma frota de nove embarcações principais e seis de apoio, operamos a partir da 
Marina de Albufeira, navegando pela costa algarvia entre Albufeira e Alfanzina. 

Missão
Promover Experiências de Felicidade.

Propósito
Promover a evolução através das relações.

Visão
Empresa de referência no setor da animação turística.

Valores
Simplicidade

Sustentabilidade
Liderança

Humildade
Confiança

Evolução | Desenvolvimento
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As nossas Experiências



Grutas de Benagil & Costa
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Um passeio de barco com duração de 3h , navegando para Oeste, sempre junto à costa, entre a Marina de Albufeira e a famosa Gruta de Benagil ou 
“Algar de Benagil”. Visite as tão aclamadas formações rochosas e grutas reconhecidas a nível mundial pelas suas características únicas.

A tripulação experiente e apaixonada pelo seu trabalho estará ao seu dispor durante toda a experiência para partilhar os segredos históricos, 
culturais e etnográficos desta costa. 

Esta atividade poderá ser realizada no catamaran Belize Segundo ou no catamaran Belize. Ambos apresentam uma área superior (“Top Deck”), 
lounge, bar, 2 WC’s e estão equipados com WiFi gratuito.

http://algarexperience.com/
mailto:reservas@algarexperience.com


Grutas de Benagil & Costa
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Check-in 30min antes da partida
Dirija-se ao balcão de check-in da AlgarExperience e apresente o bilhete ou os dados de reserva ao operador.

Embarque
Siga as instruções dadas no check-in e apresente o seu cartão de embarque à tripulação.

Passeio pela costa Algarvia
Desfrute da paisagem e relaxe num catamaran totalmente equipado.
Pontos de interesse: zona de São Rafael até à zona da Senhora da Rocha.
Destaques: Arco do Triunfo / Gruta do Capitão / Praia do Submarino.

Praia da Marinha
Conhecida como sendo uma das mais belas praias do mundo, as suas falésias são de cortar a respiração.

Gruta de Benagil
Esta famosa gruta apresenta um sensacional buraco redondo no teto que emoldura o lindo céu azul no interior.

Paragem para banho
Dependendo de condições de segurança favoráveis.

Retorno à Marina de Albufeira
A viagem de regresso permite-lhe relaxar e desfrutar da melhor paisagem do Algarve.

http://algarexperience.com/
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Golfinhos & Grutas de Benagil - Catamaran
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Uma atividade até 2h30 de duração que remete à fusão de duas experiências inesquecíveis pela costa algarvia: a procura e a 
observação de cetáceos (golfinhos) no seu habitat natural; visita às mais deslumbrantes grutas e outras formações rochosas da região. 

As espécies mais avistadas de cetáceos são o “Golfinho Comum” (Delphinus Delphis) e o “Roaz Corvineiro” (Tursiops Truncatus).

Esta atividade é normalmente realizada no catamaran Belize Terceiro, equipado com WC e WiFi gratuito. 

http://algarexperience.com/
mailto:reservas@algarexperience.com


Golfinhos & Grutas de Benagil - Catamaran
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Check-in 30min antes da partida
Dirija-se ao balcão de check-in da AlgarExperience e apresente o bilhete ou os dados de reserva ao operador.

Embarque
Siga as instruções dadas no check-in e apresente o seu cartão de embarque à tripulação.

Passeio pela costa Algarvia
Desfrute da paisagem e relaxe num catamaran totalmente equipado.
Pontos de interesse: zona de São Rafael até à zona da Senhora da Rocha.
Destaques: Arco do Triunfo / Gruta do Capitão / Praia do Submarino.

Procura e Observação de Golfinhos
Desfrute e observe os golfinhos no seu habitat natural.
Este percurso depende da localização dos golfinhos. 

Paragem para banho
Dependendo de condições de segurança favoráveis.

Retorno à Marina de Albufeira
A viagem de regresso permite-lhe relaxar e desfrutar da melhor paisagem do Algarve.

http://algarexperience.com/
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Golfinhos & Grutas de Benagil - Semirrígido
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Um passeio de barco até 2h30 de duração que remete à fusão de duas experiências inesquecíveis pela costa algarvia, a observação de cetáceos (golfinhos) 
e visita às mais deslumbrantes grutas e outras formações rochosas da região, entre a Marina de Albufeira e a famosa gruta de Benagil ou “Algar de 

Benagil”. As espécies mais avistadas de cetáceos são o “Golfinho Comum” (Delphinus Delphis) e o “Roaz Corvineiro” (Tursiops Truncatus).

Esta atividade poderá ser realizada no semirrígido Ocean Destiny ou na lancha rápida com capacidade máxima para 12 pessoas.

NOTA IMPORTANTE:
Esta atividade não é aconselhável a crianças com menos de 1,10m, mulheres grávidas e pessoas com problemas de coluna por motivos de segurança.

http://algarexperience.com/
mailto:reservas@algarexperience.com


Golfinhos & Grutas de Benagil - Semirrígido
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Check-in 30min antes da partida
Dirija-se ao balcão de check-in da AlgarExperience e apresente o bilhete ou os dados de reserva ao operador.

Embarque
Siga as instruções dadas no check-in e apresente o seu cartão de embarque à tripulação.

Passeio pela costa Algarvia
Desfrute da paisagem e relaxe.
Pontos de interesse: zona de São Rafael até à zona da Senhora da Rocha.
Destaques: Arco do Triunfo / Gruta do Capitão / Praia do Submarino.

Procura e Observação de Golfinhos
Desfrute e observe os golfinhos no seu habitat natural.
Este percurso depende da localização dos golfinhos. 

Paragem para banho
Dependendo de condições de segurança favoráveis.

Retorno à Marina de Albufeira
A viagem de regresso permite-lhe relaxar e desfrutar da melhor paisagem do Algarve.

http://algarexperience.com/
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Golfinhos & Barbecue na Praia
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Incluído:
Snack de boas-vindas a bordo;
Menu BBQ (camarão grelhado, mista de carnes, peixe grelhado, 
batata frita, salada algarvia, fruta da época);
Menu vegetariano deverá ser solicitado previamente no ato da 
compra da experiência;
Caso tenha alguma restrição alimentar avise no ato da compra da 
experiência;
Bar aberto na praia (água, refrigerantes, cerveja, vinho 
branco/tinto e sangria).

Não incluído: Outras bebidas e snacks disponíveis no serviço de bar.

Uma atividade com duração de 5h que o levará a desfrutar da incrível sensação de navegar em mar aberto à descoberta de golfinhos, com paragem numa praia isolada
para desfrutar de um barbecue preparado pela tripulação e relaxar. Terá ao seu dispor equipamento de Stand Up Paddle. Ainda terá a oportunidade de visitar algumas 

das mais emblemáticas grutas e formações rochosas desta região algarvia.

Esta atividade poderá ser realizada no catamaran Espírito Oceânico ou no catamaran Belize Terceiro. 

http://algarexperience.com/
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Golfinhos & Barbecue na Praia
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Check-in 30min antes da partida
Dirija-se ao balcão de check-in da AlgarExperience e apresente o bilhete ou os dados de reserva ao operador.

Embarque
Siga as instruções dadas no check-in e apresente o seu cartão de embarque à tripulação.

Observação de Golfinhos
Desfrute e observe os golfinhos no seu habitat natural.
Este percurso poderá depender da localização dos golfinhos. 

Passeio pela costa Algarvia
Desfrute da paisagem e relaxe num catamaran totalmente equipado.
Pontos de interesse: zona de São Rafael até à zona da Senhora da Rocha.
Destaques: Arco do Triunfo / Gruta do Capitão / Praia do Submarino.

Barbecue na Praia
Desfrute de um delicioso almoço numa praia isolada.
Durante a sua experiência terá à sua disposição diferentes desportos náuticos como Stand Up Paddle.
Caso as condições meteorológicas não sejam favoráveis ao desembarque na praia isolada, o Barbecue será realizado na Praia de Ferragudo.

Retorno à Marina de Albufeira
A viagem de regresso permite-lhe relaxar e desfrutar da melhor paisagem do Algarve.

http://algarexperience.com/
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Barbecue na Praia
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Incluído:
Snack de boas-vindas a bordo;
Menu BBQ (camarão grelhado, mista de carnes, peixe grelhado, 
batata frita, salada algarvia, fruta da época);
Menu vegetariano deverá ser solicitado previamente no ato da 
compra da experiência;
Caso tenha alguma restrição alimentar avise no ato da compra da 
experiência;
Bar aberto na praia e no barco (água, refrigerantes, cerveja, vinho 
branco/tinto e sangria).

Não incluído: Outras bebidas e snacks disponíveis no serviço de bar.

Uma experiência de 6h30 de duração, com partida da Marina de Albufeira. Navegue ao longo da costa e visite as grutas e formações rochosas mais emblemáticas da região, 
antes de desembarcar numa praia isolada para um barbecue preparado pela nossa tripulação. Terá ao seu dispor equipamento para aproveitar ainda melhor cada segundo, 

tais como, pranchas de Stand Up Paddle.

Esta atividade poderá ser realizada no catamaran Belize Segundo ou no catamaran Espírito Oceânico. Ambos apresentam uma área superior (“Top Deck”), lounge, bar, 2 WC’s
e estão equipados com WiFi gratuito.

http://algarexperience.com/
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Barbecue na Praia

Várzeamar, SA • Capital Social €201.000 • NIF: 506574717 Sede: Várzea da Orada, C.P. 707-H • 8200-394 Albufeira • RNAAT nº 265/2010 
Web: algarexperience.com | reservas@algarexperience.com Tel: (+351) 967 525 127 | (+351) 961 372 609 | (+351) 289 591 153

Check-in 30min antes da partida
Dirija-se ao balcão de check-in da AlgarExperience e apresente o bilhete ou os dados de reserva ao operador.

Embarque
Siga as instruções dadas no check-in e apresente o seu cartão de embarque à tripulação.

Passeio pela costa Algarvia
Desfrute da paisagem e relaxe num catamaran totalmente equipado.
Pontos de interesse: zona de São Rafael até à zona da Senhora da Rocha.
Destaques: Arco do Triunfo / Gruta do Capitão / Praia do Submarino.

Praia da Marinha
Conhecida como sendo uma das mais belas praias do mundo, as suas falésias são de cortar a respiração.

Gruta de Benagil
Esta famosa gruta apresenta um sensacional buraco redondo no teto que emoldura o lindo céu azul no interior.

Barbecue na Praia
Desfrute de um delicioso almoço numa praia isolada.
Durante a sua experiência terá à sua disposição diferentes desportos náuticos como Stand Up Paddle.
Caso as condições meteorológicas não sejam favoráveis ao desembarque na praia isolada, o Barbecue será realizado na Praia de Ferragudo.

Retorno à Marina de Albufeira
A viagem de regresso permite-lhe relaxar e desfrutar da melhor paisagem do Algarve.

http://algarexperience.com/
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Barbecue ao Pôr do Sol
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Incluído:
Snack de boas-vindas a bordo;
Menu BBQ (camarão grelhado, mista de carnes, peixe grelhado, 
batata frita, salada algarvia, fruta da época);
Menu vegetariano deverá ser solicitado previamente no ato da 
compra da experiência;
Caso tenha alguma restrição alimentar avise no ato da compra da 
experiência;
Bar aberto na praia e no barco (água, refrigerantes, cerveja, vinho 
branco/tinto e sangria).

Não incluído: Outras bebidas e snacks disponíveis no serviço de bar.

Uma experiência de 6h, idealizada para os apaixonados pelo pôr do sol. Navegue ao longo da costa, visite grutas, incluindo a famosa Gruta de Benagil. Desembarque 
numa praia isolada para desfrutar de um delicioso barbecue preparado a pensar em si, confecionado pela nossa experiente tripulação, num cenário memorável. Será 

acompanhado por música ambiente ou “chillout” de uma performance ao vivo na praia realizada por um músico ou um DJ.

Esta atividade é poderá ser realizada no catamaran Belize Segundo ou no catamaran Espírito Oceânico. Ambos apresentam uma área superior (“Top Deck”), lounge, 
bar, 2 WC’s e estão equipados com WiFi gratuito.

Nota: O Barbecue é realizado no momento do Pôr do Sol mas poderá não ser visível, dependendo da posição do Sol.

http://algarexperience.com/
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Barbecue ao Pôr do Sol
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Check-in 30min antes da partida
Dirija-se ao balcão de check-in da AlgarExperience e apresente o bilhete ou os dados de reserva ao operador.

Embarque
Siga as instruções dadas no check-in e apresente o seu cartão de embarque à tripulação.

Passeio pela costa Algarvia
Desfrute da paisagem e relaxe num catamaran totalmente equipado.
Pontos de interesse: zona de São Rafael até à zona da Senhora da Rocha.
Destaques: Arco do Triunfo / Gruta do Capitão / Praia do Submarino.

Sunset Barbecue na Praia
Desfrute de um delicioso barbecue numa praia isolada.
Durante a sua experiência terá à sua disposição diferentes desportos náuticos como Stand Up Paddle.
Caso as condições meteorológicos não sejam favoráveis ao desembarque na praia isolada, o Barbecue será realizado na Praia de 
Ferragudo.

Retorno à Marina de Albufeira
A viagem de regresso permite-lhe relaxar e desfrutar da melhor paisagem do Algarve.

http://algarexperience.com/
mailto:reservas@algarexperience.com


Kayaks Experience
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Explore a costa numa atividade de 3h30 de duração, onde terá a oportunidade de testemunhar a riqueza 
natural da nossa costa num passeio de Kayak (individual ou duplo) por algumas das grutas e praias mais 

emblemáticas da região.

Esta atividade é normalmente realizada na embarcação Vitamin Sea Two.

http://algarexperience.com/
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Kayaks Experience
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Check-in 30min antes da partida
Dirija-se ao balcão de check-in da AlgarExperience e apresente o seu bilhete ao operador.

Embarque
Siga as instruções dadas no check-in e apresente o seu cartão de embarque à tripulação.

Desfrute de um passeio pela costa Algarvia

Praia da Marinha
Conhecida como sendo uma das mais belas praias do mundo, as suas falésias são de cortar a respiração.

Gruta de Benagil
Esta famosa gruta apresenta um sensacional buraco redondo no teto que emoldura o lindo céu azul no interior.

Retorno à Marina de Albufeira
A viagem de regresso permite-lhe relaxar e desfrutar da melhor paisagem do Algarve.
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Kayaks Barbecue
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Uma experiência que oferece a oportunidade de se conectar com a Natureza de uma perspetiva diferente e divertida! Explore a costa 
algarvia numa atividade de 6h de duração, que engloba um passeio de kayak (individual ou duplo) por algumas das grutas e praias mais 

emblemáticas da região e, ainda, desembarque numa praia para desfrutar de um delicioso barbecue e, simplesmente, relaxar.

Esta atividade é normalmente realizada na embarcação Vitamin Sea Two.

Incluído:
Snack de boas-vindas a bordo;
Menu BBQ (camarão grelhado, mista de carnes, peixe grelhado, 
batata frita, salada algarvia, fruta da época);
Menu vegetariano deverá ser solicitado previamente no ato da 
compra da experiência;
Caso tenha alguma restrição alimentar avise no ato da compra da 
experiência;
Bar aberto na praia (água, refrigerantes, cerveja, vinho 
branco/tinto e sangria).

Não incluído: Outras bebidas e snacks disponíveis no serviço de bar.
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Kayaks Barbecue
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Check-in 30min antes da partida
Dirija-se ao balcão de check-in da AlgarExperience e apresente o bilhete ou os dados de reserva ao operador.

Embarque
Siga as instruções dadas no check-in e apresente o seu cartão de embarque à tripulação.

Desfrute de um passeio pela costa Algarvia

Barbecue na Praia
Desfrute de um delicioso almoço numa praia isolada.
Durante a sua experiência terá à sua disposição diferentes desportos náuticos como Stand Up Paddle, para além dos Kayaks.
Caso as condições atmosféricas não sejam favoráveis ao desembarque na praia isolada, o Barbecue será realizado na Praia de Ferragudo.

Retorno à Marina de Albufeira
A viagem de regresso permite-lhe relaxar e desfrutar da melhor paisagem do Algarve.
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Parasailing
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Uma experiência inesquecível que proporciona uma vista panorâmica sobre a cidade de Albufeira, voando até cerca de 80 metros de 
altitude, num voo individual, duplo ou triplo de duração aproximada de 10 minutos no ar. Em caso de lotação máxima da embarcação, a 

viagem poderá durar até 1h30m.

Esta atividade é assegurada por uma tripulação experiente e atenciosa que fará com que o seu voo seja memorável, de forma segura e 
divertida.

Esta atividade poderá ser realizada na embarcação Enjoy The Sea.

Serviço de foto e vídeo disponível mediante custo extra. 
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Parasailing
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Check-in 30min antes da partida
Dirija-se ao balcão de check-in da AlgarExperience e apresente o bilhete ou os dados de reserva ao operador.

Embarque
Siga as instruções dadas no check-in e apresente o seu cartão de embarque à tripulação.

Voo até 80 metros de altitude
Tempo de desfrutar de uma fantástica vista panorâmica, até 80 metros de altitude.

Retorno à Marina de Albufeira
A viagem de regresso permite-lhe relaxar e desfrutar da melhor paisagem do Algarve.
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Belize Boat Party
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Uma experiência de 3h para os amantes de festas, onde poderá apreciar o pôr do sol ao som de um DJ de música “House”!
Navega ao longo da costa, visita grutas, dê mergulhos e festeje num ambiente único.

Um momento inesquecível que não pode perder!
#unbelizeableparty

Esta atividade poderá ser realizada no catamaran Belize Segundo ou no catamaran Espírito Oceânico. Ambos apresentam uma área 
superior, lounge, bar, 2 WC’s e estão equipados com WiFi gratuito.

http://algarexperience.com/
mailto:reservas@algarexperience.com


Belize Boat Party
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Check-in 30min antes da partida
Dirija-se ao balcão de check-in da AlgarExperience e apresente o seu bilhete ao operador.

Embarque
Siga as instruções dadas no check-in e apresente o seu cartão de embarque à tripulação.

Desfrute de um passeio pela costa Algarvia ao som de um estilo de música House
Desfrute da paisagem e relaxe num catamaran totalmente equipado ao som de um DJ.
No regresso, caso haja tempo e dependendo de condições de segurança favoráveis, poderá ser possível fazer paragem para banho.

Retorno à Marina de Albufeira
A viagem de regresso permite-lhe relaxar e desfrutar da melhor paisagem do Algarve.

http://algarexperience.com/
mailto:reservas@algarexperience.com


Sunset Soul Experience
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Uma experiência de barco, com a duração de 3h, para aproveitar o pôr do sol e desfrutar de um ambiente descontraído e  divertido. 
Embarque nesta nova experiência, ao som de um DJ ou de um Live Act num estilo lounge music, e visite algumas das grutas e formações 

rochosas da costa do Algarve.

Um conceito diferente de diversão a bordo!

http://algarexperience.com/
mailto:reservas@algarexperience.com


Sunset Soul Experience
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Check-in 30min antes da partida
Dirija-se ao balcão de check-in da AlgarExperience e apresente o bilhete ou os dados de reserva ao operador.

Embarque
Siga as instruções dadas no check-in e apresente o seu cartão de embarque à tripulação.

Desfrute de um passeio pela costa Algarvia ao som de um estilo de música Soul
Desfrute da paisagem e relaxe num catamaran totalmente equipado ao som de um DJ.

Paragem para banho
No regresso, caso haja tempo e dependendo de condições de segurança favoráveis, poderá ser possível fazer paragem para banho.

Retorno à Marina de Albufeira
A viagem de regresso permite-lhe relaxar e desfrutar da melhor paisagem do Algarve.

http://algarexperience.com/
mailto:reservas@algarexperience.com


Yacht Charter Experience
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Proporcionamos uma experiência memorável a bordo de uma embarcação exclusiva, numa viagem pela magnífica costa algarvia.
Disponibilizamos um serviço personalizado para ir ao encontro dos seus desejos e necessidades, podendo incluir a opção de catering a bordo ou a possibilidade 

de parar num luxuoso restaurante à beira-mar. Passeios de meio dia, ao pôr do sol ou de dia inteiro.
A escolha é sua!

BBQ
Navegue pela costa, visite as mais emblemáticas grutas e formações rochosas e desembarque numa praia isolada para desfrutar de um delicioso barbecue 

confecionado pelo nosso Chef e a sua equipa. Uma experiência exclusiva para si e para a sua família/amigos! Menu Vegetariano disponível mediante pedido.

Catering
Um serviço de Catering para todos os gostos – desde buffets mais simples aos mais requintados como sushi e marisco. Garantimos a frescura dos nossos 

produtos e atendemos pedidos específicos, tais como, menus sem glúten, sem lactose ou vegetarianos.

http://algarexperience.com/
mailto:reservas@algarexperience.com


Passeios & Desportos Aquáticos – lancha rápida
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Disponibilizamos a nossa lancha rápida Enjoy The Sea, com capacidade até 12 pessoas, para aluguer em privado, tanto para passeios pela 
costa e/ou observação de golfinhos como também para a prática de diversos desportos náuticos.

Se pretende passar um dia diferente em família ou entre amigos e procura algo mais emocionante e divertido, aconselhamos a experimentar 
os diversos desportos náuticos que temos à sua disposição, tais como, paraquedas, ski aquático, wakeboard e bóia.

Lancha Rápida 2h 
(Mediante pedido, poderá selecionar um dos desportos náuticos – ski, wakeboard e bóia que temos à disposição.)

http://algarexperience.com/
mailto:reservas@algarexperience.com


Eventos Corporativos ou de Grupo
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Toda a nossa frota de catamarans está disponível para aluguer privado, permitindo criar o seu próprio programa para o evento. Especializados em eventos corporativos, 
festas, despedidas de solteiro(a), casamentos e muito mais, pode escolher desde um menu ligeiro a um mais requintado ou até mesmo um buffet elaborado para grandes 

grupos, servido a bordo ou na praia.

Feito à medida das suas necessidades, tudo é possível de modo a tornar o seu evento inesquecível!

OBSERVAÇÕES:
Sempre que necessário é possível juntar várias embarcações ao seu evento de modo a não deixar ninguém de parte.

Temos disponíveis transmissores/recetores de FM para som em simultâneo nas diferentes embarcações, para ocasiões festivas.

http://algarexperience.com/
mailto:reservas@algarexperience.com


As nossas Embarcações



As nossas Embarcações
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Catamaran

Capacidade para 120 pessoas

2 casas de banho

WiFi grátis

Top deck

Bar

Belize II
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Catamaran

Capacidade para 55 pessoas

1 Casa de Banho

Belize III
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Catamaran

Capacidade para 100 pessoas

2 casas de banho

WiFi grátis

Top deck

Bar

Espírito Oceânico 
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Catamaran

Capacidade para 18 pessoas

1 casa de banho

Vitamin Sea II
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Lancha Rápida

Capacidade para 12 pessoas

Enjoy the Sea
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Semirrígido

Capacidade para 12 pessoas

Ocean Destiny
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Semirrígido

Capacidade para 18 pessoas

Ocean Whisper
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Obrigada!


