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E: donafilipa-kangarooclub@jjwhotels.com

donafilipahotel.com/kangarooclub

Special Occasions

Ocasiões Especiais

Kangaroo Club

No Kangaroo Club as crianças têm acesso a uma área de 2000m2
de absoluto divertimento, num ambiente em que a segurança
e o acompanhamento prestado por pessoal especializado são
garantidos. No Clube as crianças criam o seu próprio paraíso de
férias, experimentando as mais recentes actividades didácticas e
fazendo novos amigos. Aqui, as crianças podem brincar, participar
em jogos e aprender, tudo num ambiente seguro.

At the Kangaroo Club children have access to an area of 2000m2
of absolute fun, where safety and care from specialized staff is
guaranteed. Children create their own holiday paradise, experience
the latest in didactical activities and make new friends. They are able
to play, participate in games, and learn in a safe environment.

O Kangaroo Club, o local ideal para tornar o aniversário, ou
outra ocasião especial, do seu filho simplesmente inesquecível!
Trataremos de tudo, possibilitando-lhe a oportunidade 
para puderdesfrutar deste dia sem qualquer preocupação! 
Organizamosfestas ao longo do ano, dentro das nossas 
instalações, ao ar livre ou na piscina (no verão). As nossas festas 
têm 3 horas de duração, com um mínimo de 10 crianças, e 
a escolha de 3 menus distintos. Caso deseje exclusividade, é 
possível fechar o Clube, caso a disponibilidade o permita. A 
nossa equipa realiza pequenas actividades de animação e jogos 
durante a festa, no entanto, é possível organizar actividades 
diferentes (a um custo adicional), tais como: espectáculo de 
palhaços, mágicos, entre outros. Durante os meses de verão, 
os pequenos podem divertir-se no nosso insuflável, sem custo 
adicional.

Para mais detalhes, peça o folheto de aniversários
na recepção do Clube.

The Kangaroo Club, an ideal venue to make a child’s birthday, or
any other event extra special. We’ll take care of everything, enabling
you to enjoy the day hassle free. We organize parties all year round
inside the club house, outside, or by the pool (during summer). Our
parties last for 3 hours, for a minimum of 10 children, with the 
option of 3 menus. Should you wish a private event, we are able 
to close the Club (availability permitting). Our team carries out 
scores of exciting activities and games. At your request we are able 
to organize clowns, magicians and a varied range of children’s 
entertainment (for an additional cost). During the summer months, 
children are able to have fun on our bouncy castle at no cost.

For further details, please request the birthday flyer

Great fun for all ages!

Diversão para todas as idades!



As crianças até aos 3 anos dispõem de cuidado individual e de
alimentação de acordo com as indicações dos pais. O Clube tem
um menu que foi cuidadosamente planeado, tendo em conta as
necessidades nutricionais destas idades, bem como os alimentos
que todas as crianças adoram comer.

Children up to the age of 3 are cared for individually and meals are
planned according to parents’ requests. The Club’s menu is carefully
planned and offers a hearty range of nutritionally balanced food that
Kangaroo Clubbers just love to eat.

Babysitting ActivitiesActividades

Ages Idades

Times of opening

Datas De Funcionamento

7 dias por semana
7 days a week
  Horário de expediente
  Working hours

19/03 – 15/05 9:30 – 18:00

16/05 – 15/07 9:30 – 19:00

16/07 – 31/08 9:30 – 23:00

01/09 – 03/11 9:30 – 19:00

16/12 – 07/01* 9:30 – 18:00

*25/12/2016  Encerrado/Closed

O Hotel dispõe do serviço de baby-sitting. Para mais 
informação etarifas, por favor contacte a Supervisora do 
Clube, ou a Recepção do Hotel.

The Hotel has a complete baby-sitting service. For more 
information and rates, please contact the Kangaroo Supervisor, 
or the Hotel Front Desk.

O Kangaroo Club está disponível para crianças dos 6 meses
até aos 12 anos, com actividades segmentadas por idades
estimulando as capacidades de aprendizagem.

The Kangaroo Club is available to children from the age of 6 
monthsup to the age of 12 years, with fun activities segmented by 
age groups to increase children’s learning capacities.

Refeições
Tarifas

Meals
Tarifs

Crianças dos 3 aos 5 anos podem desfrutar de um programa
completo de actividades que incluem escultura em plasticina,
pintura e construções; crianças dos 6 aos 12 anos podem
desfrutar do mesmo tipo de actividades das restantes crianças
mas com um nível mais avançado, o programa deles pode incluir
pequenas excursões ou aulas de um determinado desporto.

Para detalhes, favor peça o nosso programa de actividades
na recepção do Clube.

Children between the ages of 3 and 5 can participate in an activities 
program that may include play-doh sculpting, painting and model 
making. Children aged from 6 to 12 years of age are offered the same 
activities but with higher skill levels - additionally their program may 
include excursions or sports lessons.

For details, please request our activity program
at the Club reception.

Tarifas
Tarifs

Hóspedes do Hotel
Hotel Guests

Passantes
Outside Guests

Bebés       Crianças

Infants      Children

Bebés       Crianças

Infants      Children

1 hora (max. 3 horas)
1 hour (max. 3 hours)

12 €           Grátis**
                   Free**

15 €           13 €

½ dia (sem almoço)*
½ day (without lunch)*

40 €           Grátis**
                   Free**

50 €            40 €

½ dia (com almoço)*
½ day (with lunch)*

50 €           Grátis**
                   Free**

60 €            50 €

Dia inteiro***
Full day***

70 €           Grátis**
                   Free**

95 €            70 €

Oferta 5 dias***
5 day offer***

300 €          N/A 400 €          300 €

Mini Golf Hóspedes do Hotel
Hotel Guests

Passantes
Outside Guests

Crianças :  4 anos
Children : 4 yrs

Grátis
Free

Grátis
Free

Crianças 4 -12 anos
Children 4 -12 yrs

6.00 € 7.50 €

Adultos
Adults

8.50 € 10.00 €

Grupos : 10 pessoas
Groups :10 persons

10% desconto
10% discount

10% desconto
10% discount

Bebés: 6 meses-2 anos  Infants: 6 months-2 years
Crianças: 3-12 anos  Children: 3-12 years

* 1/2 dias são para visitas de máximo 4 horas.
** Consumo de bebidas & comida são cobrados de acordo
 com menu Kangaroo Club.
*** Tarifa dia inteiro e oferta 5 dias incluem almoço,
 bem como lanche à tarde.

* 1/2 day visits are a maximum of 4 hours.
** Food & beverage consumption is charged according to the
Kangaroo Club menu.
*** Full day and 5 day offer rates include lunch and afternoon snack.

Kangaroo Facts: 
Kangaroos live in Eastern 

Australia. They live in 
small groups called 

troops or herds,  typically 
made up of 50 or more 

animals.

Kangaroo Fatos:
 Os cangurus vivem no 
leste da Austrália. Eles 
vivem em pequenos 
grupos chamados de 
tropas ou rebanhos, 

geralmente composta 
de 50 ou 

mais animais.


