
PROGRAMAS
COM VIDA!

TURMAS BOLHA

C O N T A C T O S

WWW.CENTROAVENTURA.PT
INFO@CENTROAVENTURA.PT
(+351) 919 977 056

Em tempos de COVID-19,
preparamos programas
especiais para a sua turma! 

1º E 2º CICLOS



Desde o primeiro dia da nossa existência que o mais importante para a

nossa equipa foi, é e será a segurança daqueles que em nós confiam,

clientes, colaboradores ou parceiros. Por isso, o Centro Aventura aderiu ao

selo de “Estabelecimento Seguro e Saudável” onde compromete-se a

respeitar e cumprir todas as normas de segurança e recomendações da

Direcção Geral de Saúde nas suas instalações e atividades.

COMPROMISSO 

Neste ano atípico, com muitos momentos de preocupação e frustração,

ainda vamos a tempo de criar boas memórias! Por isso, prometemos

atividades que cumpram com as normas, bons equipamentos,

enquadramento técnico de qualidade, segurança, adrenalina, aventura  e

muitas, muitas gargalhadas!

PROMESSA

"Alguns professores contribuem para a educação dos seus alunos, mas os

especiais deixam uma marca para a vida inteira."

MARCAS

O Centro Aventura Park está preparado com atividades

100% dentro das normas da DGS, com todos os

equipamentos de segurança individual específicos onde

podes usufruir de aventura, adrenalina e natureza

sempre em segurança.

 ATIVIDADES COVID
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São Pedro de Arcos, Pentieiros
4990-530 Arcos – Ponte de Lima

+ 351 919 977 056
info@centroaventura.pt
www.centroaventura.pt
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Traga o seu piquenique!
Dispomos de parque de merendas gratuito e exclusivo para os

nossos clientes.  
Capacidade máxima sentados: 180 pessoas.

O PARK
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NORMAS CLIENTES

- Os Clientes devem fazer-se acompanhar de máscara e só é possivél retira-la

com autorização dos Monitores Centro Aventura; 

- É aconselhável que todos os Clientes, antes do início e no fim da atividade

lavem bem as mãos de acordo com as normas da DGS;

- Os pertences são da inteira responsabilidade do Cliente;

- Durante as atividades, os Clientes devem sempre respeitar as regras de

segurança explicadas pelos Monitores Centro Aventura;

- A utilização das mesas deverá ser solicitada ao Staff assegurando que estas

foram higienizadas dantes da sua utilização;

- Os Clientes devem cumprir com as precauções básicas de prevenção e

controlo de infecção relativamente ao surto coronavirús COVID-19, incluindo os

procedimentos:

- Higienização das mãos;

- Etiqueta respiratória;

- Respeitar o distanciamento social. 

NORMAS ATIVIDADES

- O Centro Aventura compromete-se a ter os cuidados exigidos pela DGS em

relação à lavagem e desinfeção dos espaços, superfícies e objetos;

- A responsabilidade de equipar e desiquipar os participantes é dos Monitores

Centro Aventura, que estarão equipados com máscara e luvas, para que possam

estar em segurança durante toda a atividade;

- Todos os materiais serão desinfetados no final de cada atividade;

- Apenas serão apresentadas/realizadas atividades que cumpram com as

normas da DGS.  
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CONSTRUA O SEU PROGRAMA

    Passo 1 > escolha o valor que pretende gastar no seu programa;
    Passo 2 > verifique o número de créditos que tem disponível, cruzando o valor
que pretende gastar com a dimensão do seu grupo;
    Passo 3 (página seguinte) > adicione atividades até atingir os créditos
disponíveis;

10€ 15€ 20€ 25€ 30€ 35€ 40€ 45€ 50€
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CONDIÇÕES PARTICULARES

- preço com IVA à taxa legal em vigor;
- válido apenas se escolhido pela totalidade do grupo;
- disponível apenas por acto de pré-reserva (não disponível se reservado no próprio dia);
- aplicável a programas até 1 dia. Se pretender distribuir o seu programa por 2 ou mais dias, será cobrado valor
adicional de 2€ / dia suplementar;
- inclui seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil;
- oferta do programa de atividades a um acompanhante por cada 10 participantes.

POR PARTICIPANTE
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CONSTRUA O SEU PROGRAMA

Já sabe os créditos que tem disponível?!
Agora seleccione atividades a seu gosto até atingir o seu limite de créditos.

ARBORISMO "Percurso Azul" 3

ARBORISMO "Percurso Verde" 2

SLIDE  1 descida / aluno 1

2

FOTO RACE 1Quinta
Pedagógica

Percurso Pedestre das Lagoas +
Visita à Quinta Pedagógica 1

SLIDE  4 descidas / aluno AIR-BUNJEE  5 minutos/aluno 1

2AIR-BUNJEE  10 minutos/aluno

PAINTBALL KIDS 50 2

PAINTBALL KIDS 100 3

TIRO COM ARCO 1

ATIVIDADES NO PARK 

BATISMO DE PÓNEI 1

CAÇA-AO-TESOURO 1

2ESCALADA

STAND-UP-PADDLE 3

KAYAK Passeio na Praia Fluvial 3

Praia 
Fluvial URBAN RACE 1Centro

Histórico

1CAMINHADA
PONTE DE LIMA > LAGOAS > CENTRO AVENTURA

8 KM

ATIVIDADES PRAIA FLUVIAL
Ponte de Lima, Arcos de Valdevez ou Ponte da Barca 

- transporte a cargo do Cliente.



RNAAT N.º 68/2007

06

info@centroaventura.pt
+351 919 977 056

PROGRAMAS 
PARA ESCOLAS
2020/2021

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- os preços apresentados poderão ser alterados sem aviso prévio;
- serviços a prestar mediante reserva prévia;
- pagamento de 30% do valor global no acto de reserva;
- pagamento da totalidade do valor global antes da prestação do serviço;
- é responsabilidade do cliente remeter para o e-mail info@centroaventura.pt, até 24 horas antes do
início da prestação dos serviços, os dados pessoais (nome completo e data de nascimento) de
todos os participantes (dados necessários à subscrição da apólice de seguros de acidentes
pessoais);
- a proposta inclui: 
 -  IVA à taxa legal em vigor 23%
  - seguro de acidentes pessoais;
  - seguro de Responsabilidade Civil;
  - acompanhamento nas atividades por monitores Centro Aventura;
  - material técnico e de segurança inerente à realização das atividades;
  - acesso a zona de merendas;
  - oferta aos adultos acompanhantes numa relação de 1 : 10 alunos 

- depois de configurar o seu programa, ligue-nos para verificar a disponibilidade das datas e serviços
pretendidos;
- aconselhámos que realize uma pré-reserva, sem compromisso, para salvaguardar as suas escolhas;
- pode ainda solicitar-nos a reserva dos serviços de refeição junto dos nossos parceiros.

RESERVAS

TEM DÚVIDAS E OU PRETENDE CONFIGURAR UM
PROGRAMA AINDA MAIS PERSONALIZADO?
NÃO HESITE EM CONTACTAR-NOS!
IREMOS AJUDAR EM TODO O PROCESSO!

CONTACTOS
+351 919977056
INFO@CENTROAVENTURA.PT
WWW.CENTROAVENTURA.PT


