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Piscina – “Aquaparty” 
 
 
Opção 1 (até 15 crianças) 
Festa para crianças dos 4 aos 12 anos  
 

1. Utilização de meio tanque de aprendizagem para o máximo de 15 crianças e 2 
adultos 

 
2. Utilização da Sala de Desporto e esplanada (máximo 2 horas) 

 
3. Inclui apoio de receção, balneários, limpeza do espaço e aparelhagem em cais de 

piscina. 
 

4. Não inclui animador ou técnico, nem os CD’s de música. 
 

5. Total a pagar – 130,00€ 
 
 

 
Opção 2 (até 30 crianças) 
Festa para crianças dos 4 aos 12 anos  
 

1. Utilização do tanque de aprendizagem para o máximo de 30 crianças e 4 adultos.  
 
2. Utilização de sala de apoio e esplanada (máximo 2 horas).  

 
3. Inclui apoio de receção, balneários, limpeza do espaço e aparelhagem em cais de 

piscina. 
 

4. Não inclui animador ou técnico, nem os CD’s de música. 
 

5. Total a pagar – 150.00€ 
 
Adicionais 
 

1. Animador 30,00€ / hora (caso seja um animador / técnico proposto pela instalação). 
No caso de serem mais de 15 crianças é aconselhável a contratação de 2 técnicos.  

 
2. As opções 1 e 2 – Festas na Piscina estão feitas para festas com um limite de 3 

horas - 1h de piscina + 2h na Sala de Desporto.   
 

3. Podem ser realizadas opções personalizadas  
 

Nota: Todos os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor 
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Sala de Desporto  
 
Opção 3 (até 30 crianças) 
Festas para todas as idades  
 

1. Utilização da Sala de Desporto e esplanada para o máximo de 30 crianças e 4 
adultos.  

 
2. Utilização da Sala de Desporto e esplanada (1 hora).  

 
3. Inclui apoio de receção, balneários, limpeza do espaço e aparelhagem. 

 
 

4. Não inclui animador ou técnico, nem os CD’s de música. 
 

5. Total a pagar – 50.00€ 
 

 
“Zumba Party” 
 
Opção 4 (até 20 crianças) 
Festas para todas as idades  
 

1. Utilização da Sala de Desporto e esplanada para o máximo de 30 crianças e 4 
adultos.  

 
2. Atividade de Zumba e utilização da Sala de Desporto e esplanada (1h de atividade + 

1h na Sala de Desporto).  
 

3. Inclui apoio de receção, balneários, limpeza do espaço e aparelhagem. 
 

4. Inclui animador ou técnico e os CD’s de música. 
 

5. Total a pagar – 130.00€ 
 
 
Adicionais 
 

1. Animador 30,00€ / hora (caso seja um animador / técnico proposto pela instalação). 
No caso de serem mais de 15 crianças é aconselhável a contratação de 2 técnicos.  
 

2. As opções 1 e 2 – Festas na Piscina estão feitas para festas com um limite de 3 
horas - 1h de piscina + 2h na Sala de Desporto.   
 

3. Podem ser realizadas opções personalizadas  
 

Nota: Todos os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor 
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Normas de Utilização 
 

1. O uso de touca é obrigatório. 

2. O uso de chinelos é facultativo mas recomendado. 

3. O uso de fato-de-banho apropriado é obrigatório. Fato-de-banho completo para as 

meninas e tipo tanga de lycra para os rapazes. 

4. É obrigatório tomar duche antes da utilização da piscina. 

5. Cumprir as indicações dos funcionários de serviço na instalação. 

 
 
 
 
 

Interdições   

Será negado o acesso à piscina se: 
 

 
1. Apresentar feridas cutâneas, mesmo que protegidas c/ ligaduras, pensos ou 

adesivos. 

2. Praticar atos que possam afetar o bem-estar e a segurança do próprio ou terceiros 

(saltar fora da zona apropriada).    

3. Fumar, comer ou beber fora das zonas definidas para o efeito.    

4. Sentar ou baloiçar nas pistas divisórias.    

 

 


