KIDS CLUB SUMMER CAMP 2009
Um Novo Espaço
ONDE E QUANDO
Apenas a 45 minutos de Lisboa, a
escassos minutos, a pé, da Praia
Grande, muito perto da Serra de
Sintra, rodeada por um anel de
vilas riquíssimas em património e
curiosidades, inserida
num hectare de pinhal, a
casa da Praia Grande tem
uma situação privilegiada,
que permite um leque
grande e muito variado de
actividades ao ar livre.
LOCAL:
ALMOÇAGEME
SINTRA
TURNOS:
19 JULHO a 1 AGOSTO
2 AGOSTO a 15 AGOSTO

Vem viver uma
experiência
inesquecível !

Julho e Agosto
2009

PREÇO:€ 580 *
Nº mínimo de Participantes: 18
Inclui estadia de 14 dias com alojamento; alimentação;
2h diárias de aula de inglês, em sala ou ao ar livre e
respectivo material didáctico; actividades desportivas,
lúdicas e culturais; dois passeios de dia inteiro, sendo
um deles com actividades radicais; acompanhamento
permanente por Monitores Roda Viva; seguro e iva. Não
inclui transporte de ida e volta, nem as actividades
opcionais. * Também se aceitam inscrições para 1 semana:
€ 320
Actividades Opcionais: Equitação
€ 15 por aula

IDADE:
7 a 14 ANOS

COM QUEM

FAZER O QUÊ

Dando continuidade à parceria inicida em 2008 o Kids ClubFun Languages e a Roda Viva voltam a lançar o desafio de se
aproveitar as férias para iniciar ou aperfeiçoar o Inglês nos Kids
Club Summer Camps. Em todas as actividades, o Inglês será
sempre a língua privilegiada. Uma
excelente equipa de Professores do Kids
Club Fun Languages e de Monitores da
Roda Viva está pronta a recebê-los e a
proporcionar-lhes dias inesquecíveis,
cheios de emoções e animação numas
Férias Espectaculares.

Equitação opcional
Para mais informações, contactar:
Roda Viva
Maria do Carmo Soares de Albergaria d’Aguiar
Tlm: 96 508 76 75(TMN) 96 504 03 74(VOD)
www.rodaviva.web.pt - mcaguiar@rodaviva.web.pt

Fun Languages - The Kids Club
tel: 21384 11 20/ Fax: 21386 53 50
www.funlanguages.co.pt - www.kidsclub.pt
kidsclub@mail.telepac.pt

Inscrições sujeitas a vagas disponíveis
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Jogos tradicionais
- Jogos de coesão
- Jogos de destreza
- Jogos de orientação
- Jogos de pista
- Jogos aquáticos
- Jogos nocturnos
- Caça ao tesouro
- Assalto ao castelo
- Cluedo
- “Fisg’ó-paint”
- “Sering’ó-paint”
- Noites na tenda
- Escaladas e rappels
- Percursos pedestres
- Foto-papers
- Torneios de futebol
- Atelliers
- Mini-disco
-

