
DIVERKIDS INCLUI:
Circuito de pontes infantis, mini escalada, casa da arvore com escorrega gigante, baloiços, trampolins, 
cama de rede e insuflável.

KIDS FUN  
DIVERKIDS + LANCHE (2:00H FESTA)

KIDS SUPER FUN  
DIVERKIDS + 1 ATIVIDADE + LANCHE (2:30H FESTA)

KIDS MEGA FUN  
DIVERKIDS + 2 ATIVIDADES+ LANCHE (3:00H FESTA)

ATIVIDADE(S) EXTRA
● Mina Labirinto Subterrâneo (INDOOR)
● Tiro ao Alvo com zarabatana (INDOOR)
● Slide 80 metros
● Discoteca (INDOOR)

PREÇÁRIO
KIDS FUN: cada 10 crianças - 120€ / criança extra - 15€
KIDS SUPER FUN: cada 10 crianças - 150€ / criança extra - 18€
KIDS MEGA FUN: cada 10 crianças - 180€ / criança extra - 21€
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Extras opcionais:
● 1 Animador/modelador de balões e pinturas faciais - 30,00€ 
● 2 Animadores / modelador de balões e pinturas faciais - 50,00€ 
● Karaoke - 1 hora - 4,50€ / criança
Decoração da festa - solicitar as nossas sugestões / preçários
Convite digital gratuito

Todos os programas incluem:
Acompanhamento de monitores durante as atividades.
Lanche:  Bolo caseiro;
  Bicos de pato guarnecidos;
  Batatas fritas;
  Mini bolachinhas;
  Sumos.
Seguro de acidentes pessoais.

Upgrades ao lanche já incluído:
Lanche incluído + 
Mousse de chocolate ou gelatina
Pipocas
Salgadinhos (rissóis, croquetes, bolinhos bacalhau, panadinhos) 
Coxinhas de frango
Preço por criança - 3,50€

Opcional - Lanche de adulto (mesa à parte com):
Salgadinhos (rissóis, croquetes, bolinhos bacalhau, panadinhos) 
Bola de carne
Bicos de pato guarnecidos
Sortido de bolachas
Batatas fritas
Pipocas
Bebidas (água, sumo ou cerveja)
Preço por adulto - 6,00€

Observações:
Todas as atividades realizam-se no dia e hora previstos
independentemente das condições atmosféricas.
No caso de ter um programa OUTDOOR escolhido e 
no dia da visita não o quererem realizar devido 
ao tempo, podem na hora alterar para um 
programa INDOOR. 
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