PORTO PIRATA

CHILDREN’S VILLAGE
O Porto Pirata é o local ideal para
inesquecíveis brincadeiras em família.
Venha descobrir os encantos que este
espaço com 7000 m2 tem para lhe oferecer,
onde irá encontrar 2 barcos pirata à escala
real, um castelo insuflável, 18 buracos mini
golfe, entre muitas outras surpresas.
Visite o Porto Pirata ou contacte a Ext. 3690.
Porto Pirata is ideal for unique family moments.
Discover the charms of this venue with 7000 m2,
offering 2 large scale pirate boats, a bouncy
castle, 18-hole mini golf, among many other
surprises. Visit Porto Pirata or contact Ext. 3690.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
ADDITIONAL INFORMATION
No Plano diário estão incluídas diversas atividades
livres bem divertidas. Na opção de meio-dia está
incluído um snack e na opção de dia completo está
incluído o almoço e dois snacks. O Porto Pirata
disponibiliza também a todas as crianças com
reserva fraldas, toalhitas e protetor solar.
É necessário trazer sempre chapéu e nos dias dos
Jogos Aquáticos, uma muda de roupa e fato de banho.
As tarifas apresentadas são aplicáveis por dia,
por criança e incluem o IVA vigente à data da sua
reserva, podendo ser alteradas sem aviso prévio.
É obrigatória a pré-reserva ou cancelamento dos
serviços prestados pelo Porto Pirata até às 16h do
dia anterior à reserva. O cancelamento após as 16h
do dia anterior à reserva ou a não comparência no
dia reservado fica sujeito ao pagamento de 50% do
valor do(s) serviço(s) confirmado(s).
During the daily schedule other fun-filled activities are
included. Half Day has always included a snack and
Full day has included lunch and 2 snacks. Porto Pirata
also has available diapers, baby wipes and sunscreen.
It's always necessary to bring a cap and for the Aqua
Fun days, a change of clothes and swim suit.
The present rates are applicable per day, per child
and include current VAT at time of your reservation.
Prices are subject to change without prior notice.
Pre-booking or cancellation of Porto Pirata services
is mandatory until 04 PM of the day before.
The cancellation after 04 PM on the day before
or no-show in the reserved day, result in a charge
of 50% of the confirmed service(s).

ACTIVIDADES E TABELA
DE PREÇOS
ACTIVITIES AND
PRICE LIST
Consulte Também O Programa
De Atividades Extras!
Check Out The Extra Activities Program!
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