
Já chegaram as Férias de Verão Quantum!       
 
O nosso programa é semanal e cada semana é diferente, planeámos muitas atividades radicais e jogos 

emocionantes, promovendo momentos de amizade e muita diversão. Os monitores Quantum Park 

são especializados, as atividades cuidadosamente planeadas, sendo tudo pensado para proporcionar 

ao participante semanas mágicas! 

 
Atividades: 

• As atividades disponíveis são: Trampolins, Escalada Clip 'N Climb/Campo de Jogos 

Multidesportivo[1], Jogos de Água, Caça ao Tesouro e muito mais! (em anexo PDF do 

planeamento quinzenal); 

• As Férias estão sujeitas a um número mínimo de 10 participantes por semana; 

• As inscrições são referentes a uma semana (disponível de 4 de julho a 9 de setembro); 

• As idades aceites para inscrição são dos 6 aos 15 anos. 
1  - Escalada exclusiva de Quantum Park Sintra, Campo de Jogos Multidesportivo exclusivo Quantum Park Almada 

 

Horários: 

• As Férias de Verão Quantum estão previstas das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira; 

• Os monitores estão disponíveis desde as 8:30 para receberem os participantes, no caso das 

semanas completas. 

                                                                                              

Refeições: 

• O programa de férias inclui lanche a meio da manhã e a meio da tarde; 

• Informamos que os almoços têm um custo adicional de 7€ diário; 

• As nossas ementas são cuidadosamente elaboradas e são concebidas a pensar, numa dieta 

equilibrada e no gosto dos nossos participantes; 

• A equipa da cozinha tem formação de manuseamento de alimentos, organizada pelos serviços 

da HACCP; 

• É muito importante que caso o seu filho sofra de alguma alergia ou intolerância seja referida 

na ficha de inscrição para que a sua refeição seja preparada tendo em conta a especificidade 

da sua condição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] A Escalada Clip 'N Climb é uma atividade exclusiva do Quantum Park Sintra 



Preçário: 

 

 

Está incluído o seguro e um par de meias antiderrapantes. 
 
Para formalizar a sua inscrição pedimos por favor que preencha a sua ficha de inscrição no seguinte 
link (um registo por participante): https://forms.gle/RjTGL8jqggkkdkcE7 
 
De seguida será enviado o orçamento personalizado. 
  
Após concluída a inscrição enviamos todas as informações detalhadas (ementa semanal, lista do que 
devem trazer para as férias, etc.) para a receção dos participantes ocorrer da melhor forma e nos 
preparamos para umas Férias Quantum inesquecíveis! 😊 
 

 

 

 
FÉRIAS DE VERÃO 
QUANTUM 

 

 

Semana* 5 dias de segunda a sexta 150,00 € 

2ª Semana e seguintes* Desconto 10% 135,00 € 

EXTRA   

Almoço Ementa semanal disponível para consulta (preço dia) 7,00 € 
* 10% de desconto para irmãos; 10% de desconto para parceiros 
No ato da inscrição deve pagar um sinal de 50€. Este valor será descontado ao valor total da inscrição, após a 
confirmação do número mínimo de participantes. 

DIA DE FÉRIAS 
QUANTUM 

 
 

Dia Completo Das 10:00 às 18:00 40,00 € 

Meio-dia (manhã ou tarde) 10:00 às 14:00 ou 14:00 às 18:00 30,00 € 

EXTRA   

Almoço Pizza / Hotdog + Bebida 7,00 € 
O Dia de Férias Quantum e a opção de meio-dia não carece de número mínimo de inscrições, existindo sempre monitores 
disponíveis para a dinamização das 
atividades, recomendamos a pré-inscrição, não sento de carácter obrigatório. 

https://forms.gle/RjTGL8jqggkkdkcE7

