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A DiverLanhoso engloba no mesmo local mais de 
50 atividades Desporto Aventura e Natureza, 
alojamento em casas de troncos de madeira, 
restaurante, piscina, salas multiusos, entre outros.

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 Português do 
Desporto e Juventude, garante toda a integridade 
jurídica para proporcionar momentos 
inesquecíveis de diversão aos mais jovens!

A Aventura Espera-Te! 

Os nossos Campos de Férias são ideiais para 
crianças/jovens com idades entre os 6 e os 18 
anos. Aqui vão passar umas férias ativas e didáti-
cas, cheias de aventura e em conjunto com a 
Natureza.
 
Todos os anos recebemos centenas de crianças e 
jovens à procura de diversão e experiênciasdiversi-
ficadas, longe dos passatempos do quotidiano 

ligados às novas tecnologias (telemóveis, conso-
las, computadores, televisão, etc.).
 
Os Campos de Férias DiverLanhoso são a melhor 
ocupação possível para os tempos livres destes 
jovens, porque associamos a diversão à compo-
nente didática.

A criatividade e a autoestima são estimuladas 
através da aquisição de novas competências e 
aperfeiçoamento de outras, sempre incutindo o 
espírito de equipa, de entreajuda e de compan-
heirismo. 

Tentamos sempre que estas crianças e jovens 
saiam das suas zonas de conforto, criem novas 
amizades e percam medos e fragilidades. São 
sempre acompanhados pela nossa equipa de 
monitores especializados que os ajudam a ultra-
passar quaisquer obstáculos.

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

Os nossos Campos de fÉrias têm um impacto muito positivo na vida das crianças e 
jovens graças aos valores e regras por nós praticados.
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ESTE ANO TEMOS NOVIDADES!

- 22 a 31 de julho
- 12 a 21 de agosto

- 1 a 10 de julho
- 15 a 24 de julho

- Campo de Férias Cultural 
- Campo de Férias Militar 
- Campo de Férias Survivor 
- Campo de Férias DiverLanhoso 
- Campos de Férias DiverLanhoso - Regime Aberto
- Campo de Férias Natal
- Campo de Férias Páscoa 

- 22 a 28 de julho
- 29 de julho a 4 de agosto

- 1 a 7 de julho
- 8 a 14 de julho
- 15 a 21 de julho

- 11 e 12 de agosto
- 25 e 26 de agosto

- 29 de julho a 4 de agosto
- 5 a 11 de agosto
- 12 a 18 de agosto
- 19 a 25 de agosto
- 26 de agosto a 1 de set.

- 24 a 30 de junho
- 1 a 7 de julho
- 8 a 14 de julho
- 15  21 de julho
- 22 a 28 de julho

- 5 a 18 de agosto
- 19 de agosto a 1 de set.

- 24 de junho a 7 de julho
- 8 de junho a 21 de julho
- 22 de julho a 4 de agosto

- Diariamente

- 7 e 8 de julho
- 14 e 15 de julho
- 28 e 29 de julho

Com o objetivo de diversificar a nossa oferta e cor- 
responder cada vez mais aos gostos das crianças e 
jovens, este ano desenvolvemos Campos de Férias 
temáticos:

 

Campo de férias cultural
Tem como principal objetivo dar a conhecer às 
crianças/jovens (estrangeiras e portuguesas) a 
cultura portuguesa e espanhola. Este Campo de 
Férias inclui a visita a pontos turísticos de referên-
cia da Península Ibérica, complementados com 
atividades de desporto e aventura. 
O alojamento será na residência universitária da 
Póvoa de Lanhoso, com uma noite de campismo 
em Santiago de Compostela.
- Idade: entre os 6 e os 18 anos.

Campo de Férias Militar
Os objetivos deste Campo de Férias são incutir 
disciplina e desenvolver aptidões físicas e capaci-
dades de superação, tanto a nível físico como 
psicológico. 
O alojamento é em tenda, na DiverLanhoso. 
- Idade: entre os 12 e os 18 anos.

Campo de Férias Survivor
Tem como objetivo desenvolver o instinto de 
sobrevivência dos participantes. Pretendemos, 

desta forma, estimular competências de liderança, 
de resolução de problemas em situações de stress 
e de valorização pessoal. 
O alojamento é num abrigo que será construído 
pelos participantes.
- Idade: maiores de 16 anos.

  

Campo de Férias DiverLanhosO
Tem como objetivos a diversão, a aventura e a 
animação. Trabalhamos sempre valores como a 
responsabilidade, interajuda, amizade e disciplina.
O alojamento é em camaratas, na DiverLanhoso. 
- Idade: entre os 6 e os 18 anos.

7 dias:

14 dias

Campos de Férias DiverLanhoso Regime Aberto
Este programa é para crianças/jovens que queiram 
apenas estar connosco durante o dia e são inseri-
das no grupo de Campo de Férias. A entrada será 
às 9:00h e saída às 18:00h. 
- Idade: entre os 6 e os 18 anos. 
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segurança/monitores

atividades/ visitas culturais

serviços incluídos

preços e condições
- Desconto de 5% para irmãos;
- Desconto de 5% para participantes dos anos anteriores;
- Desconto de 10% para grupos de 12 ou mais participantes;
- Descontos de protocolo.
NOTA: Descontos não acumuláveis entre si.

- Pagamento: 25% do valor total no ato da inscrição, os restantes 75% até uma semana 
antes do período reservado;
- Pagamento em prestações: 3 a 6 prestações.
- Qualquer um destes programas poderão ser realizados 
fora das datas definidas com o mínimo de 10 participantes

As atividades e visitas culturais são definidas a pensar nos interesses das crianças e jovens. 
Tem como objetivo aumentar o conhecimento, despertar curiosidades, estabelecer uma 
relação de proximidade e respeito pela natureza, ultrapassar os seus limites, e desenvolver 
competências dos participantes.

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.

- Todas as visitas e atividades previstas no programa, bem como equipamentos e materiais;
- Estadia em regime de residência, camarata ou campismo, conforme o programa selecionado;
- Alimentação completa (5 refeições diárias: pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia);
- Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil;
- Transporte de e para locais fora do parque, realizado em autocarro; 
- Acompanhamento de monitores/ guia 24 horas por dia.
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Sara Vieira
saravieira@diver.com.pt

962 616 746
Responsável/Coordenadora dos Campos de Férias 
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