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Muita aventura ... mas não só!

Programas de atividades de um ou mais dias.
Alojamento com opção de albergue, parque de campismo, bungalows, hoteis e pousada da juventude.

Restauração com 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.

PRÉ ESCOLAR



apresentação das  

     nossas ATIVIDADES

info@centroaventura.pt
+351 919 977 056RNAAT N.º 68/2007

02

slide 

Adrenalina!
Slide com 120 metros de comprimento.

air-bunjee

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.

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 .

TIRO com zarabatana

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

visita ao museu do brinquedo

Visita ao Festival de Jardins
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apresentação das

    nossas ATIVIDADES

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.

percurso pedestre das lagoas

e visita à quinta de pentieiros

1

Ideal para crianças a partir dos 3 anos.
Experiência equestre com póneis devidamente treinados para 
aprendizagem de crianças.

batismo de pónei

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.

jogos tradicionais
4

Atelier's do mundo rural.
Vestir a pele de um agricultor e trabalhar na quinta pedagógica!
Envasamento de plantas, coleitas na horta, alimentar os animais, tratar
das cavalaricas, plantas aromáticas, ...

vida de agricultor
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apresentação das

    nossas ATIVIDADES

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

escorrega golfinho
insuflável

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

saltitão

insuflável

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

dinossauro

insuflável

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

escorrega pista castelo

insuflável

PRÉ ESCOLAR



albergues

alojamento
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parque de campismo

alojamento
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bungalows
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Opções para Restauração
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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.

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);
           

cantina

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

restaurante 

Pequeno-almoço;
Lanche da manhã;
Almoço;
Lanche da Tarde;  
Jantar;
Ceia.  

Observações: 
- disponível apenas por acto de pré-reserva (não disponível se reservado no próprio dia);
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Tem dúvidas e ou pretende configurar um

programa ainda mais personalizado ?

não hesite em contactar-nos!

Iremos ajudar em todo o processo!

programas desenvolvidos

durante 

todo o ano

RESERVAS

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTACONDIÇÕES GERAIS 

- 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);
- a proposta inclui: - 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

- agora que já nos conhece, 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;

RESERVAS
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