DESIGNAÇÃO DO PROJETO:
PROISLANDTOUR – PASSEIOS TURISTICOS, LDA

CÓDIGO DO PROJETO:
ACORES-03-0954-FEDER-100390

OBJETIVO PRINCIPAL:
Promover o Turismo na Ilha Terceira.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
PROISLANDTOURS – PASSEIOS TURISTICOS, LDA

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:
53.993,63 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
30.094,69 €

DESCRIÇÃO:
A Pro Island Tours é uma empresa de animação turística que oferece aos
seus clientes aventuras fantásticas de passeios em jipes. Nasce da
vontade de mostrar de uma forma diferente, o que os Açores têm de
melhor, a natureza...!

RESULTADOS:
Também nos Açores é possível vivenciar momentos de pura adrenalina
num veículo todo o terreno. Aperte o cinto, a aventura pelo interior da ilha
vai começar. A viagem é feita confortavelmente em jipes devidamente
apetrechados para o efeito e capazes de o levar a lugares que nem
imaginava existirem. Destina-se a quem quer conhecer perspetivas e
cenários invulgares na Ilha de Bruma (Ilha Terceira) da forma mais radical.
Privilegiam-se percursos em estradas secundárias, que não constam dos
habituais roteiros turísticos. São caminhos estreitos, de terra batida e
usados maioritariamente por lavradores. Encontram-se ladeados ora por
hortências azuis, árvores de grande porte ou toscos muros de pedra
basáltica, que retalham os verdes pastos. Conduzem a vistas
deslumbrantes, capazes de tirar o fôlego a qualquer um. Aproveite para ir
parando ao longo do percurso. Saia do jeep e contemple melhor toda a
natureza mágica que o envolve. Aventura pelo interior da Ilha, vistas
deslumbrantes, caminhos de difícil acesso com flora única, opção de fazer
trilhos.
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DESIGNAÇÃO DO PROJETO:
Aquisição de viatura e equipamentos para actividades de animação turística na Ilha
Terceira

CÓDIGO DO PROJETO:
ACORES-03-0954-FEDER-100921

OBJETIVO PRINCIPAL:
Afirmar as empresas regionais e os seus produtos no mercado regional

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
PROISLANDTOUR – PASSEIOS TURISTICOS, LDA

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: € 42.976,67
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: € 24.023,96
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DESCRIÇÃO:
A Pro Island Tours é uma empresa de animação turística que oferece aos
seus clientes aventuras fantásticas de passeios em jipes. Nasce da
vontade de mostrar de uma forma diferente, o que os Açores têm de
melhor, a natureza...!

RESULTADOS:
Também nos Açores é possível vivenciar momentos de pura adrenalina
num veículo todo o terreno. Aperte o cinto, a aventura pelo interior da ilha
vai começar. A viagem é feita confortavelmente em jipes devidamente
apetrechados para o efeito e capazes de o levar a lugares que nem
imaginava existirem. Destina-se a quem quer conhecer perspetivas e
cenários invulgares na Ilha de Bruma (Ilha Terceira) da forma mais radical.
Privilegiam-se percursos em estradas secundárias, que não constam dos
habituais roteiros turísticos. São caminhos estreitos, de terra batida e
usados maioritariamente por lavradores. Encontram-se ladeados ora por
hortências azuis, árvores de grande porte ou toscos muros de pedra
basáltica, que retalham os verdes pastos. Conduzem a vistas
deslumbrantes, capazes de tirar o fôlego a qualquer um. Aproveite para ir
parando ao longo do percurso. Saia do jeep e contemple melhor toda a
natureza mágica que o envolve. Aventura pelo interior da Ilha, vistas
deslumbrantes, caminhos de difícil acesso com flora única, opção de fazer
trilhos.
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