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A DiverLanhoso É um dos maiores
Parques de Aventura da Europa!

Apresentação do Parque
Localizada em Portugal junto ao parque nacional 
da peneda do Gerês. Dispomos de mais de 50 
atividades de desporto aventura e natureza, 
alojamento em casas de madeira e restaurante 
panorâmico. 

O alvará nº 07/2001, de empresa de Animação 
Turística, atribuído pela Direção Geral de Turismo. 
E o Alvará nº 47/DRN, de Organização de Campos 
de Férias, atribuído pelo Instituto Portugues do 
Desporto e Juventude, garante toda a integridade 
jurídica para proporcionar momentos inesquecíveis 
de diversão aos mais jovens! 

Apresentação do campo de Férias
Os nossos Campos de Férias são ideais para 
crianças/jovens com idades entre os 6 e os 18 anos. 
Aqui vão passar umas férias ativas, didáticas, cheias 
de aventura e em conjunto com a Natureza. 

Todos os anos recebemos centenas de crianças 
e jovens a procura de diversão e experiências 
diversificadas, longe dos passatempos do 
quotidiano ligados às novas tecnologias.

Tentamos sempre que as crianças e jovens saiam 
das suas zonas de conforto, criem novas amizades, 
percam medos e fragilidades.
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Campos de férias
Diverlanhoso 2019

As ATIVIDADES são definidas a pensar nos interesses das crianças e jovens. Com o objetivo de aumentar o 
conhecimento, despertar a curiosidade, estabelecer uma relação de proximidade e respeito pela natureza, 
ultrapassar os seus limites e desenvolver competências dos participantes. 

       Via Ferrata
       Slide 
       Pontes Suspensas 
       Soft Rafting 
       Canyoning 
       Escalada
       Rappel 

Idades: entre os 6 e os 18 anos

Paintball 
Piscina 
1 Noite de Campismo
Atividades Noturnas 
Disoteca 
Pool Party  
e muito mais… 

CAMPOS DE FÉRIAS 7 dias
23 de junho até 29 de junho 
30 de junho até 6 de julho
7 de julho até 13 de julho
14 de julho até 20 de julho
21 de julho até 27 de julho

28 de julho até 3 de agosto
4 de agosto até 10 de agosto
11 de agosto até 17 de agosto
18 de agosto até 24 de agosto
25 de agosto até 31 de agosto

CAMPOS DE FÉRIAS 14 dias
23 de junho até 6 de julho
7 de julho até 20 de julho
21 de julho até 3 de agosto
4 de agosto até 17 de agosto
18 de agosto até 31 de agosto

CAMPOS DE FÉRIAS regime aberto
24 de junho até 30 de agosto, de segunda a sexta-feira

310 € por participante

560 € por participante

35 € por participantePor dia

CAMPOS DE FÉRIAS de páscoa 5 dias
14 de abril até 18 de abril

230 € por participante
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adrenalina

Segurança/acompanhamento

aventura

A DiverLanhoso trabalha incansavelmente nesta área, seguindo sempre o lema: “A máxima diversão com a 
máxima segurança!”.
Nos Campos de Férias, esta norma é cumprida de forma ativa, 24 horas por dia, por monitores 
qualificados (sujeitos a seleção prévia e formação interna). Temos uma equipa dotada de profissionalismo, 
responsabilidade, dedicação e dinamismo, num rácio de um monitor por cada dez participantes. 

Serviços incluídos 
Todas as visitas e atividades previstas no programa, bem como equipamentos e materiais necessários; 
Estadia em regime camarata com uma noite de campismo; 
Alimentação completa;
Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil; 
Acompanhamento de monitores 24 horas por dia.
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o que pôr na mala?
Recomendamos o uso de roupa prática em quantidades razoáveis.
      1 Saco cama (obrigatório)
      2 Pares de sapatilhas (1 dos pares será para fazer uma atividade aquática)
      Chinelos de dedo (para o banho e piscina) e Chinelos de quarto 
      2 Camisolas grossas, T-shirts, calções, calças, roupa interior e pijama
      Produtos de higiene pessoal, toalha de banho, saco para a roupa suja
      Fato de banho, toalha de praia, protetor solar, boné e mochila de ombro
      Roupa para os jantares temáticos – Jantar Fluorescente, Jantar de Gala, Jantar Halloween. (poderão 
apenas trazer um acessório, mas é opcional)  
Opcional: Lanterna, instrumentos musicais, etc.

OBJETOS DE VALOR
Não aconselhamos que tragam objetos de valor (máquinas fotográficas, telemóveis, relógios, pulseiras, etc.) 
A DiverLanhoso não se responsabiliza pela perda/extravio e estrago destes objetos durante a realização do 
Campo de Férias.

PROIBIDO
Tabaco, álcool e drogas. Objetos perigosos (facas, canivetes, etc.).
Em caso de alguma criança/jovem possuir algum destes itens será expulso do Campo de Férias. 

CONTACTO TELEFÓNICO COM O PARTICIPANTE
Habitualmente o uso do telefone apenas é permitido entre as 19h e as 21h, para que possam contactar os 
vossos educandos.
Será fornecido na reunião de apresentação o contacto telefónico dos monitores que irão acompanhar o 
grupo, para poderem contactar nas restantes horas do dia/noite.
Esta regra é fundamental para quebrar a dependência do telemóvel e aumentar a capacidade de socializar 
com outros participantes.

RECOMENDAÇÕES MÉDICAS
Toda a informação relativamente a problemas de saúde, medicação, deficiência ou alguma situação 
recente que tenha afetado o participante, deverá ser indicada na ficha de inscrição e comunicado ao 
monitor responsável, para que possamos fornecer ao participante os cuidados essenciais e a sensibilidade 
necessária.
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Como participar

Logo que seja rececionada a ficha 
devidamente preenchida e o comprovativo 
do pagamento, receberá uma chamada ou 
e-mail de confirmação da inscrição.

Após escolha da semana e a escolha do 
programa temático deverá preencher a

1

2

3

Depois de preenchida a ficha, deve envia-la 
por email saravieira@diver.com.pt,  
juntamente com um comprovativo de 
pagamento de 25% do valor total do 
programa. Transferência bancária para o 
NIB: 0007 0566 0000 2210 0079 8 
Banco Espirito Santo da Póvoa de Lanhoso. 

liberdade

felicidade

amizade

O restante pagamento deverá ser 
feito até 2 semanas antes da data 
escolhida.   

4

10 % desconto

para inscrições

até 31 de março

possibilidadede pagamentoem prestações

Ficha de inscrição
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Condições 
Desconto de 5% para irmãos; 
Desconto de 5% para participantes dos anos anteriores;
Desconto de 5% para pré-pagamento; 
Desconto de 10% para inscrição até 31de março;
Desconto de 10% para grupos superiores a 12 participantes; 
Desconto de protocolo; 

* Descontos não acumuláveis. 

Notas:
Qualquer um destes programas poderão ser realizados fora das datas definidas com um mínimo de 10 participantes.

foram as melhores 
férias da minha vida. 

quero repetir para o ano!
Guilherme Alves

03.07.2016

fiz muitos amigos e 

adorei as atividades.

Beatriz Machado
07.08.2016

O parque, o grupo 

e os monitores são 

espetaculares!

Luís Martins
21.06.2016

Serviços extra
Dia extra: 60 €   |    Aluger de saco cama: 20 €    |     Serviço de lavandaria: 9 €/Kg
Serviço de transporte: Sob consulta
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Sara Vieira
saravieira@diver.com.pt
+351 962 616 746
Responsável/Coordenadora dos Campos de Fériass

CONTACTO

       No primeiro dia de Campo de Férias (domingo), a entrada é às 17h. 

       O participante deverá estar a usar roupa confortável, fato de banho e chinelos, e ter consigo uma 
mochila com toalha de praia e protetor solar. 

       Na chegada ao Parque, os encarregados de educação e os participantes deverão dirigir-se à Camarata, 
onde os monitores estarão à espera para recebe-los. Após as despedidas, os monitores irão ajudar os 
participantes a acomodarem-se na Camarata. 

       Enquanto que os monitores auxiliam os participantes na sua acomodação, os encarregados de educação 
devem dirigir-se para a reunião com a Coordenadora de Campos de Férias, num local indicado previamente 
pelos monitores, esta mesma reunião será as 17H30, (serão esclarecidas todas as questões acerca do 
funcionamento do Campo de Férias e das suas atividades e os encarregados de educação poderão colocar 
eventuais dúvidas). 

       No último dia de Campo de Férias (sábado), o check-out é às 10h30 para os programas de Verão e as 
20h00 para o programa da Páscoa. 
       
       Os encarregados de educação deverão 
dirigir-se à Camarata para o reencontro com 
os participantes. À saída, deverão parar na 
Receção do Parque, onde será entregue o 
Diploma de Participação e uma lembrança. 

Nota: É da responsabilidade dos 
participantes a deslocação até as 
instalações do Campo de Férias no primeiro 
dia, bem como a saída no último dia. 

Primeiro e último dia do participante

atreve-te
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