FESTA DE ANIVERSÁRIO
NA FLORESTA
CELEBRE EM CONTATO COM A NATUREZA
MEGA CIRCUITO

MEGA CIRCUITO

Circuito de Arborismo com: Brieﬁng, 44 obstáculos divididos em 4
baterias, que acabam sempre com 1 slide de 200 metros
Altura: 1.40 Metros (a partir dos 12 anos de idade)
Duração: 2horas/2h30min
Preço até 17 anos: 16,50€
Preço adulto: 20,00€
Inclui mesa de piquenique ao ar livre

De acordo com o Regulamento Interno do Parque no Mega Circuito os
jovens menores de 18 anos têm de ser acompanhados por adultos que se
responsabilizem pelos menores na relação: 1 adulto por 2 jovens. Caso não
haja disponibilidade de adultos para o acompanhamento dos jovens, o
Parque dispõe, mediante reserva prévia, de monitores (15,00€/monitor)
com as competências necessárias para fazer o acompanhamento (1 monitor por 8 jovens)

SERVIÇOS OPCIONAIS
PARA TODAS AS FESTAS

MENU MOGLI

MENU TARZAN

Preço por participante: 7.5€
Pão de leite misto
(queijo e ﬁambre);
Batata
Sumo ou Água
Rebuçados

Disponível a partir das 12h
Preço por participante: 10€
Pizza familiar (queijo e ﬁambre) para 4
participantes - 2 fatias por pessoa
Sumo ou água
Rebuçados

BOLO
Preço: 25€
Bolo de chocolate
1kg

ALUGUER DO TELHEIRO
Aluguer de metade da
área do telheiro
Preço: 30€
Período: 2horas da festa
Aluguer do telheiro inteiro
Preço: 130€
Período: manhã ou tarde
Aluguer do telheiro inteiro
Preço: 80€
Período: 2horas da festa

?
Informação obrigatória para reserva de festas de aniversário:
- Nome e contato telefónico do responsável pela festa
- Nome do aniversariante e idade a completar
- Estimativa do número de participantes
- Circuito escolhido tendo em conta as condições do regulamento
- Dia e horário pretendidos
- Opcionais: Telheiro e Menus
- Até 3 dias antes: conﬁrmar o número de participantes e
encomendar os Menus
As reservas são feitas no Adventure Park, por telefone ou e-mail.
O tempo de duração das festas começa a ser contabilizado no
máximo 15 minutos após a hora marcada. Os convidados
devem ser avisados para chegarem entre 15 e 30 minutos antes
da hora marcada.
Em caso de chuva o parque continua a funcionar enquanto as
condições atmosféricas permitirem desenvolver a atividade em
segurança.
Em caso de desistência até uma semana de antecedência, o
sinal será devolvido na totalidade.
Obrigatório: calçado fechado, roupa confortável e, quando se
justiﬁcar, um elástico para apanhar o cabelo.
Os preços incluem IVA e seguro de acidentes pessoais.

CONTATOS
(+351) 211 519 400
geral@adventurepark.pt
www.adventurepark.pt

Complexo Desportivo do Jamor,
Rua da Carreira de Tiro,
1495-751 Cruz Quebrada

