KIDS CLUB

2019

No FeelViana, queremos crianças felizes!

Criámos o espaço ideal para os nossos pequenos hóspedes: as crianças entre os 3 e os 12
anos vão poder desfrutar do FeelViana Kids Club, onde a nossa equipa experiente e criativa
manterá os seus ﬁlhos ocupados e muito divertidos!
Preparámos muitas actividades lúdicas, jogos educativos e brincadeiras, queremos as
nossas crianças activas, criativas e realizadas!

8-12 anos
Para crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos, sugerimos um
programa de actividades outdoor, adequadamente acompanhadas e supervisionadas pela
nossa equipa de instrutores especializados... desde passeios de bicicleta ou iniciação à
prática de desportos náuticos… a aventura e divertimento estão garantidos!
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Para crianças entre os 6 meses e os 3 anos, dispomos de um serviço de apoio &
acompanhamento personalizado, com marcação antecipada e sempre mediante
disponibilidade do Hotel.

Reservas
Para garantir o lugar dos seus ﬁlhos, recomendamos que faça uma pré-reserva, pois a
marcação está sujeita a disponibilidade. Marque já, serão umas férias inesquecíveis para
toda a família, com crianças felizes e pais relaxados!
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Horário de Funcionamento
DATAS

HORÁRIO

Até 30 de abril de 2019

09H30 - 17H30 Mediante reserva

01 de maio a 30 de setembro de
2019

10H00 - 18H30 Mediante reserva

01 de outubro a 31 de dezembro
de 2019 (excluindo feriados de
Natal)

09H30 - 17H30 Mediante reserva

Preçário
TEMPO

VALOR

8 horas / dia inteiro

Até 30 de abril de 2019 - gratuito

8 horas / dia inteiro

01 de maio a 30 de setembro de
2019 - 15,00€ por dia, por criança

8 horas / dia inteiro
GRAND TOTAL

01 de outubro a 31 de dezembro
d e 2 0 1 9 $(150,000.00
excluindo feriados de
Natal) - Gratuito

Complemento almoço: 12,00€ (reserva com 24 horas de antecedência)
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Regras de Normas e Utilização
01. O FeelViana Kids Club permite a entrada de crianças com idades compreendidas entre
os 3 e 12 anos de idade.
02. As reservas devem realizar-se antecipadamente por e-mail (info@hotelfeelviana.com)
ou por telefone (+351. 258 330 330) e estão sujeitas a disponibilidade (máximo 8
crianças).
03. O cancelamento da reserva poderá ser feito sem qualquer penalização até 24 horas
antes da mesma; caso contrário, será cobrado o valor da reserva, na totalidade (em época
alta).
04. As crianças devem usar calçado e vestuário confortável à prática desportiva.
05. Para a prática de atividades aquáticas, as crianças devem estar munidas de todo o
equipamento necessário como: fato de banho, óculos, chinelos, toalha e protetor solar.
06. Para reservas de dia completo o almoço tem um custo adicional, sendo o menu infantil
servido na Taberna do FeelViana. As crianças estarão acompanhadas pelo staﬀ do Kids
Club e a reserva deverá ser feita com uma antecedência de 24 horas. Os pais estão
encarregues de fornecer lanche (manhã/tarde).
07. No ato de entrega da criança à tutela do FeelViana Kids Club, os pais ou encarregados
do menor deverão preencher um formulário com os dados da criança e informações
relevantes sobre a mesma. Deverão, igualmente, facultar um contato directo.
08. Não é permitida a permanência de adultos no espaço Kids Club.
09. Todas as atividades e serviços mencionados estão sujeitos a termos e condições que
podem ser alterados em qualquer altura, sem aviso prévio.
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10. Em determinadas circunstâncias, os programas poderão ser alterados.
11. Horário do Kids Club:
Época baixa/média
Sábado e domingo - 09h30 - 17h30
Durante a semana - mediante reserva com 24 horas de antecedência
Época alta
Diariamente - 10h00 - 18h30
12. Preçário:
Época baixa/média - Gratuito
Época alta - 15,00€ por criança, por dia
Complemento almoço - 12,00€ (mediante reserva com 24 horas de antecedência)
13. Programa de atividades disponível nas páginas seguintes.
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ATIVIDADES KIDS CLUB
Época Alta
Segunda-feira a Domingo

Época Baixa / Média
Sábado e Domingo

10H00

Atividade na Praia

09H30

Sala Kids Club

11H00

Lanche

10H00

Jogos de obstáculos

11H30

Atividade de Exp. Plástica

11H00 Jogos de obstáculos

13H00

Almoço

12H00 Jogos tradicionais

14H00

Sala Kids Club

12H30

14H30

Sala Kids Club

14H00 Sala Kids Club

15H30

Atividade na Praia

14H00 Atividade de Exp. Plástica

16H30

Lanche

15H00 Atividade de Exp. Plástica

17H30

Sala Kids Club

16H00 Atividade de Exp. Plástica

18H30

Sala Kids Club

17H30 Sala Kids Club
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Almoço

