ATIVIDADES EXTRA COSTA DE LISBOA, CENTRO E NORTE*:
Atividade

Preço

Idades Recomendadas

Duração

Festa de Hollywood

+ 6,00 €/Criança

dos 8 aos 12 anos

3 horas

Jogos Sem Fronteiras

+ 4,00 €/Criança

dos 7 aos 12 anos

3 horas

Sob consulta

dos 7 aos 12 anos
dos 7 aos 12 anos

3 horas

75,00 €

Espetáculo de Magia

A partir de 75,00 €

a partir dos 5 anos

1 hora

Teatro de Fantoches

75,00 €

2 horas

Índios e Cowboys

75,00 €

dos 3 aos 6 anos
dos 5 aos 10 anos

Fun Dance

75,00 €

dos 7 aos 12 anos

2 horas

Fun Fashion

75,00 €

dos 7 aos 12 anos

2 horas

Princesas Reais

A partir de 125,00€

dos 3 aos 7 anos

1 hora

Insufláveis

Consoante Modelo

dos 5 aos 12 anos

3 horas

73,80 €

dos 6 aos 12 anos

1 hora

166,05 €

dos 5 aos 10 anos

2 horas

73,80 €

dos 8 aos 12 anos

60 a 90 minutos

A partir de 61,50 €

dos 6 aos 12 anos

90 a 120 minutos

Fun Disco
Futebol

Animação de Dança
Palhaço
Cientistas Malucos
Caça ao Tesouro

2 horas

2 horas

SERVIÇOS EXTRA:
Serviços

Idades Recomendadas

Duração

Reportagem Fotográfica

Sob consulta

Preço

dos 3 aos 12 anos

3 horas

Decoração Personalizada

Sob consulta

dos 3 aos 12 anos

n/a

Bolo de Aniversário

Sob consulta

dos 3 aos 12 anos

n/a

Edição Filme Hollywood**
61,50 €
**apenas para quem escolhe a atividade “festa de Hollywood”

dos 8 aos 12 anos

3 horas

*Disponível nos hotéis: Vila Galé Ópera, Collection Palácio dos Arcos (Paço de Arcos), Estoril, Cascais,
Ericeira, Sintra, Coimbra, Porto, Collection Braga, Collection Douro

DESCRIÇÃO ATIVIDADES:
Festa de Hollywood: LUZES, CÂMARA, ACÇÃO!
Uma festa original, onde as crianças terão de construir um cenário, caracterizar-se e fazer o filme: "A
Minha Festa". 3 guiões à escolha:
Uma aventura em Hollywood (Guião sugerido); um dia no castelo assombrado; Uma viagem a Paris
No final da festa será enviado um link, com as filmagens em bruto;
Jogos Sem Fronteiras: de olhos vendados começa a aventura! Depois de escolhidas as equipas, os
participantes tem de escolher um pais...mas claro, completamente "ás cegas". A partir desse momento
é só desfrutar de divertidos jogos energéticos e várias tradições regionais;
Fun Disco: A animação ideal para pré-adolescentes ou adolescentes com muito ritmo.
A festa será animada por DJ, Animador de pista, Professor de hip-hop (1 hora) e terá equipamento de
som, Régua com 4 focus coloridos, Bola rotativa com múltiplos focos coloridos, Projetor de raios laser,
Máquina de fumo de gelo seco, Monitor para Karaoke;
Futebol: 2 Animadores caracterizados farão o aquecimento dinâmico (Jogos), a formação de duas
equipas (com coletes) e que ganhem os melhores! Os balões Mágicos são opcionais! Haverá também
lugar a pinturas faciais com uma animadora (Cheerleader)
Espetáculo de Magia: Um ilusionista, especializado em animação infantil, fará um espetáculo de magia
interativo, onde os espectadores também participam. No final o mágico ensinará algumas magias aos
espectadores.
Teatro de Fantoches: 2 Animadores caracterizados fazem teatrinho de Fantoches, jogos Diversos,
Pinturas Faciais e balões Mágicos
Índios e Cowboys: 2 Animadores caracterizados, caracterizam os convidados da festa com pinturas
faciais de índios e cowboys que depois disputam jogos dinâmicos de equipas e uma caça ao tesouro
temática
Fun Dance e Fun Fashion: 2 Animadores caracterizados fazem a cartacterização dos convidados
(cabelos, maquilhagem, unhas), pinturas Faciais, música e coreografias. No final haverá um desfile ao
som de música (sistema de som incluído)
Princesas Reais: um verdadeiro conto de fadas! vindas de um reino longínquo, as nossas princesas reais,
chegarão às festas mais lindas e encantadas de sempre e farão as delícias de todos os convidados!
Contam a história e cantam as músicas da Princesa que representam, num momento encantado e tão
real como se todos estivessem dentro do filme animado. No final a Princesa pode tirar fotografias com
todos os convidados, oferece uma coroa à aniversariante (coroação real) e acompanha os parabéns.
(caso o momento dos parabéns seja dentro do tempo contratado).
Será um aniversário único e original, tornando esta data tão especial, inesquecível!
Insufláveis: Aluguer de insuflável. Vários modelos disponíveis

Animação de Dança: uma animação contagiante e cheia de ritmo, em que ninguém consegue ficar
parado - adultos inclusive. Durante aproximadamente 1 hora, um professor de hip-hop ensinará
passos simples ao som de músicas da moda.
Palhaço: uma animação muito dinâmica e interactiva que é de chorar a rir! Um animador circense fará
um número de palhaço, que inclui magia cómica.
Cientistas Malucos: uma animação com experiências científicas, muito divertidas e didáticas, para
crianças curiosas.
Caça ao Tesouro: é um jogo por equipa, onde a cada equipa é dado um mapa com o tesouro, com vários
objetos pirata e vários pontos de jogos. As equipas têm de encontrar os objetos escondidos no bosque.
Sempre que chegam a um ponto de jogo, realizam esse jogo em competição com as restantes equipas,
como por exemplo corrida de sacas, corrida de skis, luta de balões. Termina com uma pinhata
gigante que constitui o tesouro.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Edição Filme Hollywood: edição de um filme com aproximadamente 10 a 15 minutos de duração, com o
filme e respectivo “Make-off” produzido na festa Hollywood. O filme é entregue até 15 dias após a festa,
via email.
Reportagem Fotográfica: Todo o evento será coberto por fotógrafo profissional. Na semana
subsequente à festa, o fotógrafo realizará uma edição das que considerar melhores até 50 fotos.
As fotos editadas, bem como as restantes serão entregues em alta e baixa resolução. Está incluído, todo
o material necessário à prestação deste serviço.
Decoração Personalizada: Decoração temática da festa de acordo com o tema escolhido

ATIVIDADES EXTRA ALGARVE*:
Atividade

Preço

Idades Recomendadas

Duração

Insufláveis
Espetáculo de Magia

100,00 €

3 aos 10 anos

Período da festa

150,00 €

3 aos 12 anos

30m

Teatro de Fantoches

25,00 €

3 aos 10 anos

15m

Caça ao Tesouro

25,00 €

6 aos 10 anos

20m

Fun Fashion

25,00 €

3 aos 10 anos

20m

Fun Music

25,00 €

3 aos 10 anos

20m

Mascote Party

50,00 €

3 aos 10 anos

15m

125,00 €

1 aos 12 anos

Período da festa

Decoração Personalizada

SERVIÇOS EXTRA:
Serviço
Decoração Personalizada
Bolo de Aniversário

Preço

Idades Recomendadas

Duração

125,00 €

1 aos 12 anos

Período da festa

Sob consulta

3 aos 12 anos

n/a

DESCRIÇÃO ATIVIDADES:
Espetáculo de Magia: um ilusionista, fará um espetáculo de magia interativo, onde os espectadores
também participam;
Teatro de Fantoches: animador ou animadores (dependerá do número de crianças) caracterizados
fazem teatrinho de Fantoches, jogos Diversos, Pinturas Faciais e balões Mágicos;
Caça ao Tesouro: jogo de equipa, onde cada equipa. terá de encontrar diversas pistas pelo local para
chegarem ao nível seguinte. Sempre que cheguem a um ponto de jogo, realizam esse jogo em
competição com as restantes equipas;
Fun Music e Fun Fashion: animador ou animadores (dependerá do número de crianças) caracterizados
fazem a caracterização dos convidados (cabelos, maquilhagem, unhas), pinturas Faciais, música e
coreografias. No final haverá um desfile ao som de música (sistema de som incluído);
Mascote Party: Uma mascote do quotidiano infantil aparece de surpresa na tua festa!
Insufláveis: Aluguer de insuflável. Vários modelos disponíveis;
Decoração Personalizada: Decoração temática da festa de acordo com o tema escolhido;

*Disponível nos hotéis: Vila Galé Lagos, Cerro Alagoa (Albufeira), Atlântico (Albufeira), Ampalius
(Vilamoura), Tavira e Albacora (Tavira).

ATIVIDADES EXTRA ALENTEJO*:

Atividade

Idades Recomendadas

Duração

+5,00€ p/criança

dos 4 aos 12 anos

45 min.

Insufláveis (5m x 5m = 10/12 crianças)

120,00 €

dos 5 aos 12 anos

3 horas

Insufláveis (7m x 5m = 15/20 crianças )

150, 00 €

dos 5 aos 12 anos

3 horas

Paintball para grupos

+15,00 € p/criança

dos 10 aos 12 anos

3 horas

Atelier de Expressões

60,00 €

dos 5 aos 12 anos

2 horas

Largadas de Balões (50 Balões)
Largadas de Balões (100 Balões)

70,00 €

a partir dos 5 anos

1 hora

120,00 €

a partir dos 5 anos

2 horas

dos 6 aos 12 anos

2 horas

dos 7 aos 12 anos

2 horas

Mini Master Chef**

Preço

Jogos de Pontaria c/ Arco e Zarabatana

80,00 €
Animação com Mascotes Infantis
70,00 €
**atividade disponível apenas no Vila Galé Clube de Campo (Beja)

SERVIÇOS EXTRA:
Serviços
Decoração com Balões
Bolo de Aniversário

Preço

Idades Recomendadas

Duração

100,00 €

dos 3 aos 12 anos

n/a

Sob consulta

dos 3 aos 12 anos

n/a

*Disponível nos hotéis: Vila Galé Évora, Elvas e Clube de Campo (Beja)

ATIVIDADES EXTRA MADEIRA*:
Atividade

Idades Recomendadas

Duração

150,00 €

A partir dos 5 anos

3 horas

Caça ao Tesouro

25,00 €

Dos 6 aos 12 anos

3 horas

Festa das princesas

30.00 €

Insuflável (4x3,5m)

15,00 €
50,00 €

dos 3 aos 7 anos
dos 3 aos 7 anos

3 horas

Máquina bolas sabão

dos 5 aos 10 anos

1 hora

Pinhata recheada

40,00 €

dos 5 aos 12 anos

2 horas

Idades Recomendadas

Duração

Espetáculo do Magia

Preço

2 horas

SERVIÇOS EXTRA:
Serviços

Preço

Decoração Personalizada

Sob consulta

dos 3 aos 12 anos

n/a

Bolo de Aniversário

Sob consulta

dos 3 aos 12 anos

n/a

*Disponível no hotel Vila Galé Santa Cruz

