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FESTAS 
DE ANOS



MENU
HAPPY

Sumos, águas sem gás,  
Sandes em Pão de Forma  

de trigo/ integral  
(Queijo ou Fiambre),  

Batatas Fritas, Pipocas  
e Gelatinas.

MENU
FRIENDLY

Sumos naturais (2 variedades), 
águas sem gás, batatas Fritas 

de forno, salada de fruta, 
palitos de cenoura, sandes  

em pão integral  
(queijo ou fiambre de Perú 

com alface), Pipocas,  
Gelatinas.

OPÇÕES

SERVIÇO Basic (atividade na piscina)

Tempo previsto para a festa: Receção 15min | Piscina 60min
Inclui um vigilante + um professor

Preço por Criança: a partir de 10€ + extras*

SERVIÇO Top  
(atividade na piscina e ou utilização do estúdio com monotorização e lanche)

Tempo previsto para a festa: Receção 15min|Piscina 60min | Lanche 60min
Inclui um professor e um vigilante

Preço por Criança: Menu (ver opções) + opcionais/extras*



Nota: Todo o serviço será servido em material inquebrável. Os lanches são disponibilizados 
no exterior do Estúdio II em local devidamente indicado com apoio de mesa. 

CONDIÇÕES E PAGAMENTO DO SERVIÇO:

• Confirmação do serviço com a antecedência Mínima de 72 horas**.

• Número mínimo de 15 Participantes e um máximo de 40.

•  Reserva com Sinal Mínimo de 50 €** (em caso de desistência considera-se a perda do 
sinal).

• Os preços indicados incluem Iva á taxa legal em vigor (23%).

•  Ao CDMA reserva-se o direito de alterar a qualquer momento os valores indicados sem 
aviso prévio, antes da contratação do serviço.

MENU HAPPY: Sumos, águas sem gás, Sandes em Pão de Forma de trigo/ integral 
(Queijo ou Fiambre), Batatas Fritas, Pipocas e Gelatinas.

Preço por Pessoa (Criança ou Adulto): 16,00€ + opcionais | extras*

Opção com mini croissants substituindo o pão de forma: 17,00€ + opcionais | extras*

MENU FRIENDLY: Sumos naturais (2 variedades), águas sem gás, batatas Fritas de 
forno, salada de fruta, palitos de cenoura, sandes em pão integral (queijo ou fiambre 
de Perú com alface), Pipocas, Gelatinas.

Preço por Pessoa (Criança ou Adulto): 20,00€ + opcionais | extras*

MENUS (apenas disponível para o SERVIÇO Top)

OPCIONAIS/EXTRAS (acresce aos valores cobrados) 

Saquinhos de Doces   2,00€ | unidade

Pastel de nata   1,00€ | unidade

Salgados Miniaturas ou mini folhados de salsicha (3 Miniaturas)   2,00€ 
Ou outros a combinar.

Tempo extra de 30min piscina ou estúdio que acresce   35,00€  
com monotorização;

 A partir de 25 crianças acresce o valor  25,00€  
(correspondente a mais um professor)

 Insufláveis (somente piscina)  
em que preço deverá ser consultado, conforme disponibilidade
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