
  

 

  



  

Campos Férias 2022 - Summer Kids Paddling Camp  

Datas: 

Semanas de 04 julho a 02 setembro! Realizam-se nos dias úteis. Idades dos 6 aos 16 

anos. 

Valores: 

- Por semana 185€/ participante (desconto na inscrição de irmãos - 2 irmãos 345€) ; Na 

inscrição de um aluno por 2 semanas = 345€;  Na inscrição de um aluno x 3 semanas = 

505€ 

Horário: 

-  Dias úteis: 9.30h - 17.30h 

Atividades: 

Stand Up Paddle, Kayak, Surfski, Canoa Havaiana, Surf, Remo de Mar, Gym Kids, 

Jogos de praia, Volley praia, Pegada Ecológica (ações e visitas de sensibilização 

ambiental), Refeição (almoço). 

 

Planeamento das atividades e horários: 

Entrega dos alunos deverá ser feita pelo encarregado de educação no nosso espaço/loja 

na Douro Marina pelas 9.30, de seguida dá-se o início do briefing e atividades.  

As atividades são realizadas na nossa área, excepto o dia do surf, este será na nossa 

escola em Canidelo, Malibu escola surf praia de Canide Norte (junto ao bar Grão 

D’Areia) assim como a visita à reserva do Estuário do Douro (junto ao nosso espaço).  

No dia de atividade de surf informamos os pais, caso seja para deixar os alunos na praia 

diretamente ou levantar na mesma no final do dia. 

Os alunos devem ser sempre entregues e levantados em mão pelo encarregado de 

educação ou pessoa nomeada pelo encarregado para o efeito, no dia de inscrição serão 

pedidos os contactos dos mesmos para nosso registo. 

Seja no início ou no final, os encarregados devem informar, sempre, diretamente a 

pessoa responsável na nossa loja que estão a deixar ou a levantar os alunos.  

Durante o dia os alunos apenas têm acesso ao telemóvel/tablet na hora do almoço ou em 

horário fixado pelo monitor/professor responsável no dia. Os contactos devem ser feitos 

diretamente com o monitor responsável. O aluno terá acesso ao telemóvel, caso precise 

falar com o encarregado, apenas não permitimos durante o dia a utilização por forma a 

que se concentrem nas atividades e no grupo presente.  

A gestão das atividades e horários das mesmas a realizar diariamente e pré-definidas 

poderão ser alteradas por razões de ordem climatérica e/ou de segurança a definir pelos 

monitores/professores do Paddling Center. 

 

Refeições: são feitas na Douro Marina! 



  

O aluno deverá trazer: 

Lanches para durante o dia, meios da manhã e tarde, água, protetor solar, calção de 

banho, muda de roupa seca, toalha, máscara é obrigatória dentro das instalações e 

sempre que se aplique, chinelos de praia e sapatilhas para eventuais jogos e passeios a 

pé.  

 

Link Inscrições:  

+ Info: info@paddlingcenter.pt ; www.paddlingcenter.pt  ; 914 322 630;   

 

Contactos Paddling Center, a utilizar durante os dias de Summer Camp: 

- Joana Sousa - 916 599 259 (professora responsável gestão atividades) 

- Pedro Ferreira - 914 322 630 (gestão inscrições e logística) 

 

VALORES/SEMANA/MANHÃ/TARDE 

 

1ª possibilidade: 

 - Semanal, todo o dia c/ almoço 09.30h - 17.30h: 185€ 

     (irmãos x 2 = 275€) 

 - Na inscrição de 2 semanas seguidas c/ almoço: 345€ 

 

2ª possibilidade: 

 - Plano Semana só manhã 10h-13h: 85€/Pax (sem almoço) 

 - Plano Semana só tarde 14h-17.30h: 85€/Pax 

    (irmãos 75€ cada) 

 

3ª possibilidade: 

 - Plano dia Individual c/ almoço: 35€/pax 

    (irmãos 30€ cada) 

Nota importante:  As atividades poderão ser alteradas por razões de ordem climatérica 

e/ou de segurança a definir pelo Paddling Center ou submarcas pertencentes. O plano de 

atividade diário poderá não ser cumprido exatamente como exposto devido a razões de 

clima ou gestão do Paddling Center ou submarcas pertencentes. 

 

 

mailto:info@paddlingcenter.pt
http://www.paddlingcenter.pt/


  

Inscrições/Pagamentos: 

- Realizam-se até 5 dias úteis ao início do Campo de Férias. 

- NIB/IBAN: PT50 0033.0000.45492355436.05 - Millennium BCP  

Rios & Trilhos Aventura Lda.   

Nota: Após pagamento de inscrição, caso o aluno pretenda deixar de frequentar o 

Campo Férias o valor só será reembolsado por motivo de força maior, doença, outro a 

definir pela organização.   

 


