COLOCA NATUREZA E AVENTURA NA TUA VIDA!...
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PONTE DE LIMA
PONTE DA BARCA
ARCOS DE VALDEVEZ
PORTUGAL

Muita aventura mas não só!
atividades - alojamento - piscina - restauração
Programas deŊatividades de um ou mais dias. Campos de Férias de 7 e 14 dias.
AlojamentoŊcom opção de albergue, parque de campismo, bungalows, hoteis e pousada da juventude.
RestauraçãoŊcom opção de aluguer de cozinha, serviço de cantina e restaurante.

O Centro Aventura em conjunto com os seus parceiros dispõe de excelentes condições para que a sua
estadia seja memorável! No nosso parque pode passar vários dias sem necessitar de transporte
entre o alojamento, restauração e as atividades.

São Pedro de Arcos, Pentieiros
4990-530 Arcos – Ponte de Lima
+ 351 919 977 056
info@centroaventura.pt
www.centroaventura.pt
RNAAT N.º 68/2007
programas
para escolas
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BEM VINDO AO CENTRO AVENTURA
O NOSSO GUIÃO IRÁ AJUDÁ-LO NA CONFIGURAÇÃO DO SEU
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ESCOLHA DOS SERVIÇOS DE
RESTAURAÇÃO, ALOJAMENTO E PISCINA

cONSTRUA O SEU PROGRAMA
Passo 1 > escolha o valor que pretende gastar;
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;

GRUPO COM MÍNIMO
DE PARTICIPANTES
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CONDIÇÕES PARTICULARES
- 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;
- preço sem IVA / acresce IVA23%
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2º CICLO
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as atividades
Passo 3
Já sabe os créditos que tem disponível?!
Agora seleccione atividades a seu gosto até atingir o seu limite de créditos.

ATIVIDADES NO PARK
ARBORISMO "Percurso Azul"

3

PAINTBALL KIDS 50

2

ARBORISMO "Percurso Verde"

2

PAINTBALL KIDS 100

3

SLIDE 1 descida / aluno

1

PAINTBALL JUNIOR 100

3

SLIDE 4 descidas / aluno

2

PAINTBALL JUNIOR 200

4

ESCALADA

2

RAPPEL

3

AIR-BUNJEE 5 minutos/aluno

1

TIRO COM ARCO

1

AIR-BUNJEE 10 minutos/aluno

2

TIRO COM ZARABATANA

1

FUN GAMES

2

CAÇA-AO-TESOURO

1

JOGOS TRADICIONAIS

2

WOOD KART RACE

3

1

BATISMO DE PÓNEI

1

1

NOITE DE KARAOKE

2

1

CAMINHADA NOCTURNA

2

ORI RUN Score75
FOTO RACE

Park
Aventura

Quinta
Pedagógica

Percurso Pedestre das Lagoas +
Visita à Quinta Pedagógica

continua...
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as atividades
Passo 3
Já sabe os créditos que tem disponível?!
Agora seleccione atividades a seu gosto até atingir o seu limite de créditos.

ATIVIDADES NO PARK
Insuflável

ESCORREGA
GOLFINHO

1

Insuflável

DERRUBA O
COLEGA

1

Insuflável

MATRAQUILHOS
HUMANOS

1

Insuflável

SALTITÃO

1

Insuflável

BASKET
CHALLENGE

1

Insuflável

DINOSSAURO

1

Insuflável

ESCORREGA
PISTA CASTELO

1

Insuflável

ZORB BALL

2

ATIVIDADES NAS PRAIAS FLUVIAIS DE
PONTE DE LIMA, ARCOS DE VALDEVEZ e ponte da barca
3

Insufláveis

3

URBAN RACE

FUN GAMES

2

MUSEU DO BRINQUEDO +
FESTIVAL DE JARDINS

1

JOGOS TRADICIONAIS

2

TIRO COM ARCO

1

CAMINHADA

1

TIRO COM ZARABATANA

1

KAYAK Passeio na Praia Fluvial
STAND-UP-PADDLE

Praia
Fluvial

8 KM

PONTE DE LIMA > LAGOAS > CENTRO AVENTURA

1º CICLO
2º CICLO

RNAAT N.º 68/2007

IGUAL AOS CRÉDITOS
ACIMA INDICADOS

Centro
Histórico

1
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alojamento

albergues

Preço: 15€ / noite / pessoa
com roupa de cama incluída.

programas
para escolas
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alojamento

parque de campismo

bungalows

programas
para escolas
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Opções para Restauração

parque de merendas
Traga o seu piquenique!
Dispomos de parque de merendas gratuito e exclusivo para os nossos clientes.
Capacidade máxima sentados: 180 pessoas.

cantina
Pequeno-almoço: 1,70 €
Lanche da manhã: 1,70 €
Almoço: 5,00 €
Lanche da Tarde: 1,70 €
Jantar: 5,00 €
Ceia: 1,70 €

Observações:
- preços sem IVA, acresce IVA à taxa legal em vigor 13%
- disponível apenas por acto de pré-reserva (não disponível se reservado no próprio dia);

restaurante
Restaurante "Repasto das Lagoas", localizado a 50 metros do Centro Aventura Park e alojamento.
Serviços:
- Diárias;
- Aperitivos / Lanches para crianças;
- Refeições para crianças;
- Refeições para fora;
- Menus especiais para eventos;
- Coffee-break's
Para mais informações de preços, menus e reservas contactar directamente o proprietário
Telefone: 258 113 963
E-mail: repastodaslagoas@gmail.com
Notas: - este serviço é prestado pelo Restaurante "Repasto das Lagoas";
- refeições para grupos no restaurante, entre o dia 15 de julho e 15 de setembro, só a partir das 14H00;
- a reserva e operacionalização das refeições é responsabilidade do cliente.
- disponível apenas mediante acto de pré-reserva (não disponível se reservado no próprio dia);

programas
para escolas
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apresentação das
nossas ATIVIDADES
ARBORISMO PERCURSO AZUL

3

Percurso de pontes acrobáticas realizado entre árvores.
Equipado com LVC “LinhaŊde Vida Contínua” que impede erro humano.
Ideal e 100% seguro para crianças e participantes iniciantes.
Percurso constituído por 16 pontes + mini-slide.Ŋ
Duração aproximada por participante: 40 minutos (depende da destreza
de cada participante).ŊCada participante realiza o percurso 1 vez.

ARBORISMO PERCURSO VERDE

2

Percurso de pontes acrobáticas realizado entre árvores.
Equipado com LVC “LinhaŊde Vida Contínua” que impede erro humano.
Ideal e 100% seguro para crianças e participantes iniciantes.
Percurso constituído por 6 pontes + mini-slide.Ŋ
Duração aproximada por participante: 20 minutos (depende da destreza
de cada participante).ŊCada participante realiza o percurso 1 vez.

slide

1 descida

1

4 descidas

2

10 min.

2

Adrenalina!
Slide com 120 metros de comprimento.

air-bunjee

5 min.

1

Aparelho com 4 camas elásticas.
Cada uma com cintos de elevação e retenção que mantêm seguro o
participante e ajuda a realizar acrobacias até 6 metros de altura.

1º CICLO
2º CICLO
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apresentação das
nossas ATIVIDADES
PAINTBALL KIDS

50

2

100

3

Experiência de Paintball com marcadores adequados para crianças a
partir dos 6 anos. Os marcadores têm 30% da potência dos marcadores
de adultos e utiliza bolas de tinta mais pequenas.
São fornecidos a cada participante colete, neck, máscara e luvas de
protecção. Cada participante participa em 3 jogos.

PAINTBALL JUNIOR

100

3

200

4

Paintball com marcadores adequados para adolescentes a partir dos 12
anos. Os marcadores têm 70% da potência dos marcadores de adultos
e utiliza bolas de tinta mais pequenas. São fornecidos a cada
participante colete, máscara, neck, luvas de protecção.
Cada participante dispõe de 100 bolas.

fun games

2

Desafie os seus alunos!
Jogos de grupo divertidos, lúdicos e formativos.
Dinâmicas que desenvolvem a capacidade de trabalho em equipa, a
comunicação e assertividade.

jogos tradicionais

2

Competição divertida e lúdica.
Em cada torneio são realizados os jogos: corrida de sacos, corrida do
ovo na colher, corrida de pés atados, corrida da bola entalada e corrida
de pneus.
Os participantes são divididos em equipas de 8 a 15 elementos.

1º CICLO
2º CICLO
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apresentação das
nossas ATIVIDADES
batismo de pónei

4

1

Ideal para crianças a partir dos 3 anos.
ExperiênciaŊequestreŊcom póneisŊdevidamenteŊtreinadosŊparaŊ
aprendizagemŊdeŊcrianças.
CadaŊparticipanteŊrealizaŊatéŊ7ŊminutosŊdeŊvolteio.

TIRO com arco

1

Experiência de tiro ao alvo com arco.
São fornecidos aos participantes arcos de iniciação que facilitam o
sucesso na execução.
Cada participante realiza a actividade até 20 flechas.

TIRO com zarabatana

1

Experiência de tiro ao alvo com zarabatana.
São fornecidos aos participantes zarabatanas que funcionam por sopro.
Atividade acessível a crianças a partir dos 3 anos .
Cada participante realiza a actividade até 40 flechas.

caça-ao-tesouro

3 1

Jogo ideal para quem espírito de explorador!
Jogo realizado no Centro Aventura.
As equipas terão que explorar as pistas que as levarão ao tão desejado
"tesouro".
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apresentação das
nossas ATIVIDADES
ori run

score 75

1

Teste a autonomia dos seus alunos!
Corrida de orientação em equipa.
Navegar com a ajuda de mapa e bússola.
Desenvolve a capacidade de autonomia e de trabalho em equipa.

Foto race quinta pedagógica

1

Jogo de exploração e descoberta. Corrida contra o relógio, tendo os
participantes que se orientar através de mapa e encontrar locais
assinalados no mapa.
Os mais atentos e rápidos serão os vencedores.

percurso pedestre das lagoas
e visita à quinta de pentieiros

1

Visitar as belas tapadas, passadiços, lagoas, locais de vestígios
medieval e Centro de Interpretação Ambiental da Paisagem Protegida
das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos.
Terminámos o passeio com visita à Quinta Pedagógica.

caminhada pela ecovia do rio
lima e lagoas de ponte de lima

1

Percurso com 8 km que liga a Vila de Ponte de Lima e o Centro
Aventura / Quinta de Pentieiros. Passagem pelo Centro de
Interpretação Ambiental das lagoas para visita da exposição
permanente.
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apresentação das
nossas ATIVIDADES
kayak - passeio na praia fluvial

3

Passeio de Kayak na Praia Fluvial.
PercursoŊidealŊparaŊcriançasŊeŊiniciantes.Ŋ
CanoagemŊemŊáguasŊcalmasŊcomŊinícioŊeŊtérmicoŊnaŊPraiaŊFluvial.
AŊáreaŊenvolventeŊpermiteŊassociarŊaŊestaŊatividadeŊumŊagradávelŊ
piqueniqueŊassimŊcomoŊoutrasŊatividades.

Stand-up-paddle na praia fluvial

3

Atividade adequada a iniciantes com mínimo de 10 anos de idade.
O desafio é aprenderŊoŊposicionamentoŊnaŊprancha eŊasŊtécnicasŊ
deŊremadaŊeŊviragensŊcorrectas.Ŋ
EstaŊexperiênciaŊrealizada numŊplanoŊdeŊaguaŊcalma,ŊseguroŊeŊ
controladoŊparaŊfacilitarŊaŊiniciação.

Urban race vila de ponte de lima

1

Prova de orientação realizada no centro histórico da Vila de Ponte de
Lima. Excelente oportunidade para ficar a conhecer o património
arquitectónico da vila em equipa, de uma forma divertida e em
competição.

visita ao museu do brinquedo
Visita ao Festival de Jardins

1

Qualquer uma das referidas visitas pode ser substituídas pela visita à
Quinta de Pentieiros e Centro de Interpretação das Lagoas

1º CICLO
2º CICLO
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apresentação das
nossas ATIVIDADES
2

ESCALADA

Vem experimentar um dos desportos aventura mais praticados em todo
o mundo. No nosso parque existe uma estrutura artificial de escalada,
com cerca de dez metros de altura e com duas vias de escalada de
diferentes graus de dificuldade
Testa os teus limites físicos e mentais!

RAPPEL

3

O Rappel é uma atividade vertical com origem nas técnicas do
alpinismo, praticada com recurso a cordas e equipamentos de descida
de paredes e de voos livres.
Aqui podes experimentar esta atividade emocionante e deixar correr
essa adrenalina.ŊAventura-te!!!

noite de karaoke

2

Diverte-te com os teus amigos!
Canta, dança e anima a tua noite com uma sessão de karaoke.

caminhada nocturna

2

Passear na Paisagem Protegida à noite, observando um céu livre de
poluição luminosa e onde tentaremos também observar e ouvir os
animais notivagos.
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apresentação das
nossas ATIVIDADES
insuflável

2

zorb ball
Diâmetro: 3 m;

insuflável

saltitão

1

Comprimento: 6 m;
Largura: 5 m;
Altura: 3 m:

insuflável

escorrega golfinho

1

Comprimento: 6 m;
Largura: 5 m;
Altura: 3 m:

insuflável

matraquilhos humanos

1

Comprimento: 12 m;
Largura: 6 m;
Altura: 2 m:

1º CICLO
2º CICLO
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apresentação das
nossas ATIVIDADES
insuflável

escorrega pista castelo

1

Comprimento: 8 m;
Largura: 3 m;
Altura: 5 m:

insuflável

BASKET CHALLENGE

1

Comprimento: 6 m;
Largura: 3 m;
Altura: 5 m:

insuflável

DERRUBA O COLEGA

1

Diâmetro: 6 m;
Altura: 3 m:

insuflável

dinossauro

1

Comprimento: 8 m;
Largura: 5 m;
Altura: 2 m:

1º CICLO
2º CICLO
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programas desenvolvidos
durante
Tem dúvidas e ou pretende configurar um
programa ainda mais personalizado!
todo o ano
não hesite em contactar-nos!
Iremos ajudar em todo o processo!

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA
- os preços apresentados poderão ser alterados sem aviso prévio;
- serviços a prestar mediante reserva prévia;
- pagamento de 40% do valor global no ato 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);
- preços sem IVA / acresce IVA à taxa legal em vigor;
- a proposta inclui: - seguroŊdeŊacidentesŊpessoais;
- seguroŊdeŊResponsabilidadeŊCivil;
- acompanhamento nas atividades por monitoresŊCentroŊAventura;
- materialŊtécnicoŊeŊdeŊsegurança inerente à realização das atividades;
- acessoŊaŊzonaŊdeŊmerendas;
- ofertaŊaosŊadultosŊacompanhantesŊnumaŊrelaçãoŊdeŊ1 : 10Ŋalunos
RESERVAS
- 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 e alojamento junto dos nossos parceiros;

CONTACTOS

+351 919977056
info@centroaventura.pt
www.centroaventura.pt
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