
“Caro professor:
Desenvolvi estas sugestões que visam 
não só a diversão mas também valores 

como: responsabilidade, cooperação, 
confiança, espírito de equipa e entreajuda!

Espero que estejam ao vosso agrado...”

Xana Paredes Vieira
(Prof. Ens. Básico /Ed. Física - 18 anos na DiverLanhoso)

Coordenadora dos Programas Escolares

VIAGEM DE FINALISTAS
QUEBRA GELO INÍCIO DO ANO
BAILE DE FINALISTAS
VISITAS DE ESTUDO

PROGRAMAS 
ESCOLARES

2022 / 2023
“Alguns professores contribuem 
para a educação dos seus alunos, 
mas os especiais deixam 
uma marca para a
vida inteira!”



Mais informações: xanavieira@diver.com.pt ou 933 746 765
www.diver.com.pt | 4830-602 Póvoa de Lanhoso | Braga

Sugestões de 3 dias

+12 anos

Proposta 1

Chegada à DiverLanhoso
Picnic a vosso cargo
15H00 | Passeio de kayak na Lagoa
Piscina*
19H30 | Jantar na cantina (2)

Alojamento

1º dia
09H00 | Pequeno-almoço
10H00 | Caça ao Tesouro (percurso de 6 km - 
   fora do parque ou 1 km no interior do 
   parque - a decidir no dia)
12H30 | Almoço na cantina
15H00 | Escalada
Piscina*
19H30 | Jantar na cantina (2)

Alojamento

2º dia

09H00 | Pequeno-almoço
10H00 | Mina Labirinto Subterrâneo ou Salto Trapézio
12H30 | Almoço na cantina
15H30 | Slide 350m
Piscina*
(2)Ao jantar, podem escolher um tema e virem vestidos de acordo com o mesmo. 
Upgrade p/ jantar de gala no restaurante panorâmico, consultar extras na última 
página.

3º dia

104,70€ | Tudo incluído com alojamento em Campismo - material próprio
117,30€ | Tudo incluído com alojamento em Campismo - tenda DiverLanhoso
129,70€ | Tudo incluído com alojamento em Camarata
139,70€ | Tudo incluído com alojamento em Bungalows

Preço por pessoa

* Acrescentando piscina a esta proposta, acresce 3,00€ 1ºdia / 3,00€ 2ºdia / 4,00€ 3ºdia.



Mais informações: xanavieira@diver.com.pt ou 933 746 765
www.diver.com.pt | 4830-602 Póvoa de Lanhoso | Braga

Sugestões de 3 dias

+12 anos

Proposta 2

Chegada à DiverLanhoso
Picnic a vosso cargo
15H00 | Passeio de kayak na Lagoa
Piscina*
19H30 | Jantar na cantina (2)

Alojamento

1º dia
09H00 | Pequeno-almoço
10H00 | 10 Pontes suspensas
12H30 | Almoço na cantina
15H00 | Tiro ao Alvo c/arco
Piscina*
19H30 | Jantar na cantina (2)

Discoteca
Alojamento

2º dia

09H00 | Pequeno-almoço
10H00 | Mina Labirinto Subterrâneo ou Escalada
12H30 | Almoço na cantina
15H30 | Slide 350m
Piscina*
(2)Ao jantar, podem escolher um tema e virem vestidos de acordo com o mesmo. 
Upgrade p/ jantar de gala no restaurante panorâmico, consultar extras na última 
página.

3º dia

113,70€ | Tudo incluído com alojamento em Campismo - material próprio
126,30€ | Tudo incluído com alojamento em Campismo - tenda DiverLanhoso
138,70€ | Tudo incluído com alojamento em Camarata
148,70€ | Tudo incluído com alojamento em Bungalows

Preço por pessoa

* Acrescentando piscina a este programa acresce 3,00€ 1ºdia / 2,00€ 2ºdia / 4,00€ 3ºdia.



Mais informações: xanavieira@diver.com.pt ou 933 746 765
www.diver.com.pt | 4830-602 Póvoa de Lanhoso | Braga

Sugestões de 3 dias

+12 anos

Proposta 3

Chegada ao Castelo da Póvoa de Lanhoso
10H00 | Via Ferrata + Rappel no Castelo
(transporte de regresso ao parque a vosso cargo)
Picnic vosso (no parque ou no castelo)
Chegada à DiverLanhoso 
15H00 | Passeio de kayak na Lagoa
Piscina*
19H30 | Jantar na cantina (2)

Alojamento

1º dia

09H00 | Pequeno-almoço
10H00 | 38 Pontes suspensas
12H30 | Almoço na cantina
15H00 | Salto de trapézio ou Tiro ao Alvo c/arco
Piscina*
19H30 | Jantar na cantina (2)

Discoteca ou Pool Party
Alojamento

2º dia

09H00 | Pequeno-almoço
10H00 | Paintball - Kit 50 bolas
12H30 | Almoço na cantina
15H30 | Slide 350m
Piscina*
(2)Ao jantar, podem escolher um tema e virem vestidos de acordo com o mesmo. 
Upgrade p/ jantar de gala no restaurante panorâmico, consultar extras na última 
página.

3º dia

Preço por pessoa

* Acrescentando piscina a este programa acresce 3,00€ 1ºdia / 2,00€ 2ºdia / 4,00€ 3ºdia.

Tudo incluído com alojamento em Campismo - material próprio 150,40€ 165,00€
Tudo incluído com alojamento em Campismo - tenda DiverLanhoso 163,00€ 177,50€
Tudo incluído com alojamento em Camarata 175,40€ 190,00€
Tudo incluído com alojamento em Bungalows 185,40€ 200,00€

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

Proposta 3 Proposta 4

Proposta 4

Chegada ao Ponto de partida para Soft rafting 
(em Amares - local a combinar)
10H00 | Soft Rafting no Rio Cávado 
(transporte de regresso ao parque a vosso car-
go)
Picnic a vosso cargo
15H00 | Passeio de kayak na Lagoa
Piscina*
19H30 | Jantar na cantina (2)

Alojamento

1º dia

09H00 | Pequeno-almoço
10H00 | Paintball - Kit 50 bolas
12H30 | Almoço na cantina
15H30 | Slide 350m
Piscina*
(2)Ao jantar, podem escolher um tema e virem vestidos de acordo com o mesmo. 
Upgrade p/ jantar de gala no restaurante panorâmico, consultar extras na última 
página.

3º dia

09H00 | Pequeno-almoço
10H00 | 38 Pontes suspensas
12H30 | Almoço na cantina
15H00 | Salto de pêndulo a 25m de altura
Piscina*
19H30 | Jantar na cantina(2)

Discoteca
Alojamento

2º dia



Notas

● Por cada 12 alunos 1 professor grátis (mesmo programa de atividades e alojamento que os alunos);
● Professores excedentes pagam apenas o que quiserem realizar;
● Iva incluído;
● Seguro de acidentes pessoais incluído;
● Refeições incluidas no programa, servidas na cantina do restaurante e incluem: pão, sopa, prato, 
    bebida e sobremesa.

ALOJAMENTO

Alojamento em camarata
A camarata é um edifício único com capacidade para 100 pessoas no total, divididos em 2 pisos (50 masculinos + 
50 femininos).
Caso não sejam no mínimo 40 masculinos  + 40 femininos poderão ter de dividir o espaço com outro grupo.
Nota: Saco cama obrigatório

Alojamento em bungalows
Composto por quartos duplos, triplos ou quádruplos, sala com TV, cozinha, wc.
Divisão de sexos por bungalow.

Alojamento em campismo - Tenda DiverLanhoso (não inclui saco-cama nem colchonete)

Horários: check in 16h / check out 11h (caso haja possibilidade de entrar mais cedo e sair mais tarde será 
informado à chegada no check in)

Mais informações: xanavieira@diver.com.pt ou 933 746 765
www.diver.com.pt | 4830-602 Póvoa de Lanhoso | Braga

extras opcionais

1º ALMOÇO EM VEZ DE PICNIC

● Refeição servida na cantina do restaurante em regime self service.
    Inclui: Pão, Sopa, Prato do dia , Bebida e Sobremesa | 8,00 €

● Refeição servida no restaurante panorâmico.
Inclui: Pão, Sopa, 1 Prato principal, Bebida e Sobremesa. | 15,00 €

● Refeição de gala servida no restaurante panorâmico com serviço à mesa e decoração especial.  
Inclui: Entrada no restaurante com passadeira vermelha. 
Menu: Pão, Manteiga e Patê, Sopa, 1 Prato principal, Bebida e Sobremesa. | 17,50 €

Nota: a refeição incluída nos programas é sempre servida na cantina. Poderá fazer o Upgrade para a parte panorâmica pagando a diferença .

● Lanche (1 sandes + 1 sumo + 1 peça de fruta) | Preço por pessoa: 3,50€ /cada lanche



Mais informações: xanavieira@diver.com.pt ou 933 746 765
www.diver.com.pt | 4830-602 Póvoa de Lanhoso | Braga

Política de reserva e cancelamento
CONDIÇÕES DE RESERVA

A reserva é considerada confirmada (atividades e/ou alojamento) quando recebermos o pagamento de 25% do 
valor total.

(Se na data de pagamento não tiverem ainda a contagem final de participantes, podem fazer os 25% sobre o 
número de participantes que têm confirmados até à data).

Os restantes 75% terão de ser pagos até 48h antes da chegada do grupo ao parque.

( O Comprovativo de pagamento dos 25% e dos 75% deve ser enviado por e-mail).

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO / MODIFICAÇÃO DE ALOJAMENTO E/OU ATIVIDADES

Cancelamentos efetuados entre 30 a 15 dias da data de realização do programa, implica perda de 25% do valor do 
depósito;

Cancelamentos efetuados entre 14 a 7 dias da data da realização do programa, implica perda de 50% do valor do 
depósito;

Cancelamentos efetuados até 6 dias da data da realização do programa, implica a perda total do depósito.

*Taxa de não comparecimento: será cobrado o valor do depósito sem direito a este ser descontado ou reembolsado.
*Tarifas sujeitas a alteração sem aviso prévio.

● Actividades Nocturnas:
 Caça ao tesouro: 12,50€
 Festa Fluorescente ou Pool Party: 8,50€
 Noite de cinema: 3,50€
 Karaoke: 6,00€

Opcional (sem custos): Em todos os jantares, podem pensar num tema à vossa escolha e virem 
vestidos de acordo com o tema escolhido.


