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Observações
Todos os preços incluem acompanhamento por monitores,
equipamentos técnicos, seguro e iva.
Almoço 6 euros; Lanche 2 euros; Podem trazer o Vosso pic nic temos
merendeiro.

Dispomos de vários programas para 
crianças e jovens na idade escolar 
com o objetivo de organizar o Passeio 
de final de ano, Visitas de estudo ou 
Viagens de finalistas.
Infantário + 1.º ciclo| 2.ºe 3.º ciclo| 

Secundário

As atividades estão orientadas de modo a 
promover a educação ambiental, o contacto com a 
natureza e com a cultura, a aventura, a diversão, 
sendo uma das nossas principais preocupações 
garantir junto dos encarregados de educação e 
professores o conforto e a segurança dos 
participantes em todos os momentos.

Para além dos programas sugeridos, podemos 
organizar atividades e visitas “à medida” de cada 
grupo, com inclusão do transporte.

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

mailto:actividadesvaldeira@gmail.com


Duração: 1 dia
Preço PAX: desde 10€ (dependente nº pax)
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1. // Aventura na Quinta (3-5 anos)

Duração: 1 dia 
Preço pax: desde 10€ (dependente nº pax)

2. // Dia Radical (6-9 anos)

Duração: 1 dia
Preço pax: desde 10€ (dependente nº pax)

3. // Multiactividades II (10-15 anos)

Duração: 1 dia
Preço PAX: desde 10€ (dependente nº pax)

4. // Dia Aventura (> 15 anos)

M
an

h
ã

9h30 Receção do grupo
10h Circuito de Jogos C1
11h Insufláveis e Cama elástica

12h00

Almoço Ta
rd

e

14h00 Mini Pontes
15h00 Kids Dance
16h00 Piscina de 
barquinhos
17h00 Fim das 
atividades

Programa

M
an

h
ã 9h30 Receção do grupo

10h Matraquilhos Humanos
11h30 Insufláveis e Cama elástica

12h30 Almoço

Ta
rd

e

14h00 Slide Júnior
15h00 Jogos de Grupo ou Escorrega Aquático
16h00 Canoagem ou Tiro com arco
17h00 Fim das atividades

Programa

M
an h
ã

9h30 Receção do grupo
10h Arvorismo ou Matraquilhos Humanos
11:30h Escalada
13h Almoço

Ta
rd

e

14h00 Slide 200 metros
15h00 Jogos de Grupo ou Escorrega Aquático
16h00 Canoagem ou Tiro com arco
17h00 Fim das atividades

Programa

M
an h
ã

9h30 Receção do grupo
10h Arvorismo ou Escalada
11:30h Slide 200 metros
13h Almoço

Ta
rd

e

14h00 Circuito Tiro ou Matraquilhos Humanos
15h00 Jogos de grupo ou Escorrega Aquático
16ho0 Canoagem
17h00 Fim das atividades

Os programas apresentados podem ser alterados nos horários e com a
inclusão de outras atividades, como paintball, Kids dance, btt, pista
obstáculos, caça ao tesouro, geocaching, treino militar, etc. Podemos incluir
o transporte em autocarro.


