
10:00

11:00

Hora
Time

Segunda

Monday

Terça

Tuesday

Quarta

Wednesday

Quinta

Thursday

Sexta

Friday

Sábado

Saturday

Domingo

Sunday

Ida à praia
Beach time

Lembrança férias
Holiday souvenir

Ténis
Tennis

Hora surpresa
Surprise time

Castelos areia
Sand castle

Pinturas criativas
Creative Painting

Bowling
Diversão c/água

Fun with water

Futebol
Football

Yoga do riso
Laughter yoga

Corrida obstáculos
Obstacle race

Arte com areia
Art with sand

Desinfeção do clube - não são permitidas crianças neste período | Club Disinfection - no children allowed during this period

* Período de almoço - Refeição / Brincadeira livre / Videojogos / Filme
* Lunch time - Meal / Free Play Videogames / Movie

Desinfeção do clube - não são permitidas crianças neste período | Club Disinfection - no children allowed during this period

14:30      

15:30

16:30

Hora do puzzle
Puzzle time

Corridas rápidas
Fast races

Badminton

Origami
Sons divertidos

Funn sounds
Jardinagem

Gardening

Mini golfe
Mini golf

Fazer fantoches
Puppet building

#Show araras
# Parrot show

Jogos de mesa
Table games
Balões água
Water ballons

Hora da dança
Dancing time

Concurso pintura
Paint contest

Jogo escondidas
Hide-and-seek

Jogos divertidos
Fun games

Jogo memória
Memory game

Hora do cinema
Movie time
Ginástica

Gymnastics

Hora da moda
Fashion design

Máscaras giras
Funny masks

Voleibol
Volleyball

* A permanência no Clube, no período de almoço, está reservada a crianças que tomem aí a sua refeição, a qual será cobrada.  
Programa sujeito a alteração sem aviso prévio.
Medidas excecionais para o combate ao Covid-19 no verso do programa
* Meal time period are exclusively for children who are having their meals in the Club – meal cost will be charged.  Programme subject to change 
without prior notice. # Show na piscina do hotel / # Show at the hotel pool
Laser Tag dias 17 e 31 Julho / 14 e 28 Agosto das 16:00 às 17:30 Reserva obrigatória
Laser Tag 17th and 31st July / 14th and 28th August 16pm|17:30pm Booking required 
Exceptional measures to avoid Covid-19 Spreading on the back of this program

2020

3 - 12 Anos Years old

09h30 - 17h30

Joeys saltitantes
Jumping Joeys

Colorir garrafas
Colouring bottle

JULHO - AGOSTO
JULY - AUGUST



Covid-19 Medidas Excecionais

⇒ Lotação limitada do clube—20 crianças
⇒ Lotação máxima de crianças por espaço
⇒ Necessidade de utilização de máscara nos espaços fechados
⇒ Manutenção da distância de segurança entre crianças e entre crianças e monitores
⇒ Necessidade de marcação prévia de sessões
⇒ Possibilidade de marcar apenas uma sessão por dia
⇒ Caso haja disponibilidade, existe a possibilidade de marcar mais sessões no próprio dia
⇒ Todos deverão desinfetar as mão à entrada do clube
⇒ Os pais devem limitar ao máximo a sua entrada no clube
⇒ Os períodos de higienização do espaço deverão ser respeitados e não poderão existir crianças

no clube durante esses períodos

Covid-19 Exceptional Measures

⇒ Limited amount of users in the club —20 children
⇒ Limited amount of children per play area
⇒ Mandatory use of mask in enclosed areas
⇒ Keeping the safety distance between children and between children and childminders
⇒ Previous bookings necessary to ensure availability
⇒ Only one session booking per day allowed
⇒ If there is availability, it will be possible to book more sessions on the day
⇒ Hand disinfection is mandatory to everyone entering the club
⇒ Parents entrance should be limited to the absolute necessary
⇒ The disinfection periods should be respected and no children will be allowed to stay at the club  

during those periods
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