
Programas Verão maiores 12 anos 

1 dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todos os programas incluem seguro de 

acidentes pessoais, responsabilidade civil. 

As actividades são acompanhadas por 

monitores. 

Contactos:  

252641395  

911735237  

966182869 

azuraraparqueaventura@gmail.com 

 



Programa 1 

6 Pontes de arvorismo 

Parede de escalada 

*Slide 300m ou rappel 

Prova de orientação 

Tiro com arco 

Tiro com zarabatana 

                *Escolher uma das atividades 

  

9€+ iva mínimo 20 participantes 

10€+ iva de 15 a 19 participantes 

11€+iva de 10 a 14 participantes 

13€+ iva de 5 a 9 participantes 

 



Programa 2 

6 Pontes de Arvorismo 

Parede de escalada 

*Simulador de queda livre 

Prova de orientação 

Tiro com zarabatana 

Tiro com arco 

*mínimo 40kg 

 

  

11€+ iva mínimo 20 participantes 

12€+ iva de 15 a 19 participantes 

13€+iva de 10 a 14 participantes 

15€+ iva de 5 a 9 participantes 

 



Programa 3 

Paintball 

6 Pontes de Arvorismo 

Parede de escalada 

*Slide 300m ou rappel 

Tiro com arco 

  Tiro com zarabatana 

Prova de orientação 

            *Escolher uma das atividades 

 

 

  

16€+ iva mínimo 20 participantes 

17€+ iva de 15 a 19 participantes 

18€+iva de 10 a 14 participantes 

20€+ iva de 5 a 9 participantes 

 



Programa 4 

Paintball 

6 Pontes de Arvorismo 

Parede de escalada 

Simulador de queda livre 

Tiro com arco 

Tiro com zarabatana 

Prova de orientação 

*mínimo 40kg 

 

 

 

  

18€+ iva mínimo 20 participantes 

19€+ iva de 15 a 19 participantes 

20€+iva de 10 a 14 participantes 

22€+ iva de 5 a 9 participantes 

 



Programa 5 

Canoagem 

6 Pontes de Arvorismo 

Parede de escalada 

*Rappel ou slide 300m 

Tiro com arco 

      Tiro com zarabatana 

      Prova de orientação 

*Escolher uma das atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,50€+ iva mínimo 20 participantes 

14,50€+ iva de 15 a 19 participantes 

15,50€+iva de 10 a 14 participantes 

17€+ iva de 5 a 9 participantes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 6 

6 Pontes de Arvorismo 

Parede de escalada 

*Rappel ou Slide 300m 

Touro mecânico 

Prova de orientação 

*Escolher uma das atividades 

 

 

 

 

* 

9€+ iva mínimo 20 participantes 

10€+ iva de 15 a 19 participantes 

11€+iva de 10 a 14 participantes 

13€+ iva de 5 a 9 participantes 



 

 

Opções de refeição 

-Panados, arroz e batata frita 

-Frango churrasco, arroz e batata 

frita 

-Costelinha, arroz e batata frita 

-Filetes, arroz e batata frita 

 

Acompanhamento: salada 

Bebida: sumo e água 

Sobremesa: fruta 

 

Almoço:5€+ iva 

Lanche:1.50€+ iva 
 

Podem trazer o vosso almoço, 

temos zona de pic nic. 

 


