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Dispomos de vários programas para  
surpreender o seu grande amigo, 
familiar, noivo ou noiva, uma 
marcante experiência entre amigos 
para mais tarde recordar.
Pogramas de meio dia e um dia  
podendo incluir as refeições e 
alojamento. 
Se tem uma ideia para a despedida de 
solteiro e a quer por em prática, 
contacte-nos!

Para solicitar informações detalhadas ou um
orçamento específico, contacte-nos através do nº
963378172 ou do e-mail
actividadesvaldeira@gmail.com indicando um
contacto, nº de participantes e atividades
pretendidas.

Observações
Os preços variam com a natureza da atividade e nº
de participantes e incluem acompanhamento por
monitores, equipamento, seguro.
Almoço 10 euros; Lanche 4 euros; Podem trazer o
Vosso pic nic temos merendeiro.

mailto:actividadesvaldeira@gmail.com


A atividade mais divertida que se pode realizar na                   
montanha… uma sensação de descoberta e aventura 
únicos!

Duração: dependente do trajeto
Preço pax: 50€/pax

Planeie connosco o seu 
programa e fica hospedado 
na Casa Abrigo.
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1. // Paintball
Jogo que envolve muita ação, estratégia e trabalho
de equipa, onde o objetivo é o de marcar o
adversário com tinta biodegradável. Proporciona
momentos de muita diversão e emoções fortes,
num exercício saudável de contacto com a
natureza.
Duração: aproximadamente 2:30 horas
Preço pax: 20€/pax (200 bolas/pax)
Opção com Slide e Matrecos Humanos: + 5€/pax

2. // Pack aventura
Um programa cheio de aventura e diversão com 
várias atividades de desporto aventura, que podem  
ser selecionadas de acordo com a preferência do 
grupo.
Sugestão: slide, escalada, arvorismo, tiro com arco
e matrecos humanos.
Ajustável para meio dia ou um dia completo.
Preço ½ dia: 22€/pax
Preço 1 dia: 27€/pax

3. // TRAINING CAMP
No CMAR TRAINING CAMP os participantes são 
preparados por instrutores “militares” para 
executar missões arriscadas de “causa justa”. O 
aniversariante ou noivo está na linha da frente!
Uma experiência desafiante, inovadora e divertida!

Preços  ½ dia (30€/pax); 1 dia (35€/pax)

Os preços Incluem:
Equipamentos técnicos e de segurança, acompanhamento monitores e 
seguro. IVA incluído.
Preços para grupo mínimo de 10 PAX. 

4. // Canyoning
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