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SOBRE NÓS
O Campo Aventura Júnior Resort é o 1º Júnior Resort da Europa,
trabalhando no âmbito dos programas escolares e campos de férias desde
1998, recebendo anualmente mais de 50.000 jovens provenientes de todo o
mundo.
Sempre empenhado em desenvolver um trabalho de qualidade e distinção,
sendo actualmente uma empresa reconhecida quer a nível nacional como
internacional.
É sem dúvida um projecto de família, que desde sempre se baseou numa
filosofia de valores, na qual a família Reis acredita, e que está visível em
todos os programas e actividades que desenha, bem como no modo como
trabalha.

Este ano, atendendo à situação execional em que vivemos, o Campo
Aventura adaptou totalmente a conceção dos seus programas, de forma a
garantir a máxima segurança na realização das diversas atividades.
 
"Sentimos todos os dias a responsabilidade que os pais nos concedem,
e ficamos felizes por isso!

Como pais, bem sabemos como nem sempre é fácil escolhermos sítios a
quem podemos confiar os nossos filhos, trabalhando por isso numa
política de prevenção e excelência, garantindo sempre uma satisfação
ao nosso cliente." 
Família Reis



COMO FUNCIONA?

Quebrar a rotina e proporcionar um conjunto de novas experiências é
revelador da importância dos campos de férias e seus benefícios, este ano,
atendendo a toda a situação a que todos fomos expostos percebemos ainda
mais a importância deste tipo de atividades e experiências. 

Os nossos campos de férias decorrem entre Junho e Agosto de 2021, para
crianças entre os 6 e os 18 anos. 
Os grupos estarão organizados com um máximo de 20 participantes cada,
podendo estes serem subdivididos por idades (6-9 anos, 10-12 anos, 13-15
anos, 16-18 anos) ou por junção de faixas etárias (ex: 6-12 anos - 13-18
anos), ou ainda, a junção em um único grupo. 

Mais do que nunca, os campos de férias são importantes para os nossos
jovens, sendo o local  ideal para experienciar, crescer, conhecer novos
jovens, criar laços, criar a sua própria autonomia e principalmente,
ajuda-os a criar bases para a vida. 

No Campo Aventura Júnior Resort, os campos de Férias são exclusivos,
fantásticos e inesquecíveis!

DINÂMICA DE UM CAMPO DE FÉRIAS



GALERIA DE VÍDEOS:
CONHEÇA UM POUCO DE NÓS

Tempos Livres
Workshops

Orientação

Slide

Tiro com arco

Atividades de Água

Rappel

Paintball Mergulho
Old Mine

MH-Ropes

H-Ropes
Karaoke

Karting

Danças

Easy Up

Bowling

ATIVIDADES

Participantes

Basta Clicar em cada um dos nomes,

INSTALAÇÕES

TESTEMUNHOS

Saloon 
Espaço 
Porquê o Campo Aventura? 

Vários

Desde 1998!

Campo Aventura!

https://youtu.be/xrt6hlhASLA
https://youtu.be/QbULEZ29aG0
https://youtu.be/2Yh_gL0-3xk
https://youtu.be/-4fjiXpKqU4
https://youtu.be/_t6xrg9jKDY
https://youtu.be/UgfRY4bdUpc
https://youtu.be/nNesq6snONE
https://youtu.be/Y9wlwl5XAeQ
https://youtu.be/Y9wlwl5XAeQ
https://youtu.be/Y9wlwl5XAeQ
https://youtu.be/YBaWXyFMkYQ
https://youtu.be/Cew_x7X0BVc
https://youtu.be/5nNpLZkNkmE
https://youtu.be/-hdynrDMn7s
https://youtu.be/5F4oiURTu0U
https://youtu.be/KHTdQGghsn8
https://youtu.be/rRtQfAyaMtY
https://youtu.be/rRtQfAyaMtY
https://youtu.be/rMcPzymBt9k
https://youtu.be/rMcPzymBt9k
https://youtu.be/SPxZIQp6dFA
https://youtu.be/rMcPzymBt9k
https://youtu.be/RhZ3TfW8BEw


PACK ALIMENTAÇÃO (este pack está direcionado para
crianças com necessidade de alimentação específica) -
7.50€/Dia
TESTE RÁPIDO COVID no momento do Check In/ Out -
22€/Teste

EXTRAS:

T1 - 27 Junho a 03 Julho 
T2 - 04 a 10 Julho 
T3 - 11 a 17 Julho 
T4 - 18 a 24 Julho 
T5 - 25 a 31 Julho 
T6 - 1 a 7 Agosto 
T7 - 8 a 14 Agosto 
T8 - 15 a 21 Agosto 
T9 - 22 a 28 Agosto 

*Notas: 
- As datas disponíveis podem sofrer alterações.
- Para a realização do campo de férias existirá um nº mínimo de participantes necessário em cada um dos turnos.
- A Validação da realização do turno será dada pelo Campo Aventura até 10 dias antes do início do mesmo.
- No caso da não realização o cliente terá a oportunidade de transferir a reserva para outro turno.

DATAS & PREÇOS
2021

O Valor apresentado inclui IVA.

7 DIAS

370 €/ por part.

Valor incluí: Alimentação + Estadia + Atividades + Seguro

7 DIAS

Trezentos e Setenta Euros

VALOR 



CANCELAMENTOS & DEVOLUÇÕES

PAGAMENTOS

COMO RESERVAR?
Consulte telefonicamente ou por email a disponibilidade do Campo Aventura para turno pretendido;
Efetue a reserva através da plataforma de cliente:
http://www.campoaventura.org/clientes/
Caso seja o primeiro ano que efetua uma reserva no Campo Aventura solicite os seus acessos.

Atendendo à situação que vivemos, e excepcionalmente em 2021, para efetivar a sua reserva não necessita de efetuar qualquer
pagamento, devendo os pagamentos decorrer da seguinte forma:
1º PAGAMENTO: 
Corresponde a 200€ (duzentos euros), a serem pagos até 45 dias antes do início do turno.
2º PAGAMENTO:
Deverá efectuado até ao dia de entrada no Campo de Férias, onde incidirá os respectivos descontos.
Caso a reserva não se efectue nos parâmetros previstos (envio de todos os documentos), o Campo Aventura não assegura a sua reserva
como definitiva.

Os pagamentos poderão ser efetuados através de: Referência Multibanco ou Transferência Bancária.
Solicite a sua RM através de correio electrónico ou contacto telefónico ou verifique a mesma diretamente na nossa plataforma. 

No Campo Aventura as devoluções, desistências ou cancelamentos obedecem às seguintes normas:
Atendendo à situação atual e aos constrangimentos da atualidade, não estão previstos condicionamentos para o cancelamento da
reserva, podendo esta ser cancelada (com devolução integral) até 45 dias antes do início do turno.
O campo de férias poderá ainda vir a ser cancelado por indicação do Governo ou DGS, não tendo o Campo Aventura qualquer controlo
sobre esse facto.

*Nos Campos de Férias, as crianças que abandonam o período previsto nos dois primeiros dias de cada turno, poderão regressar no
mesmo ano em qualquer um dos outros turnos, desde que exista disponibilidade por parte do Campo Aventura. Nestes casos não se
encontra previsto qualquer devolução.
Veja ainda em detalhe toda a informação presente no Guia de Boas Práticas e no documento das Condições.



1 st Junior Resort 
in Europe!

 



NOTAS IMPORTANTES

- Para a actividade de Paintball recomenda-se o uso de roupa “velha”
(calças e camisola de manga comprida). Na actividade de paintball estão
incluídas 50 bolas por participante.
- Para a actividade Old Mine/ Jogo na Lama os participantes deverão trazer
uma roupa para “sujar”.
- A utilização das Piscinas dependerá das condições climatéricas,
programas e dinâmica do campo de férias;
- Consulte todas as condições detalhadas e o Guia de Boas Práticas.



OUTROS

Estão incluídas 5 refeições diárias.
Todas as especificidades alimentares (celíacos, intolerantes à lactose,
dietas, ou outros) terão de ser transmitidas atempadamente à equipa do
Campo Aventura. Caso a ementa tenha de ser alterada/adaptada, será
cobrado um valor extra (consulte o doc. das condições).
Os telemóveis não são permitidos durante o decorrer das actividades,
sendo recolhidos aos participantes desde o 1º dia em campo. Assim, os
mesmos só serão permitidos entre as 19h00 e as 21h00 de cada dia, à
exceção do 1º dia onde os mesmos não serão entregues aos
participantes.
Proibido trazer álcool, tabaco ou drogas, os participantes, mesmo que
maiores de idade, não têm autorização para fumar durante a estadia no
Campo Aventura**.
As fotografias tiradas a todos participantes no decorrer das actividades
poderão ser utilizadas para promoção da empresa, nomeadamente
catálogos, site, etc. Cedendo ao Campo Aventura SA. e Alpine Summer
Camp os respetivos  direitos.
Consulte o documento detalhado das condições do campo de férias &
Guia de Boas Práticas.
AO EFETUAR A RESERVA NO CAMPO AVENTURA ACEITA TODAS AS
CONDIÇÕES EXPRESSAS NO DOCUMENTO DE ATIVIDADES,
PROGRAMA, CONDIÇÕES E GUIA DE BOAS PRÁTICAS.

*Importante!

Os participantes que não derem cumprimento ao descrito neste último ponto serão

automaticamente convidados a abandonar o Campo Aventura

sem direito a qualquer devolução, bem como em qualquer outra situação que ponha em causa as

regras e valores praticados pela empresa.



Verão 2020



geral@campoaventura.pt

+351 262 968 870

+351 91 935 29 98


