QUINTA PEDAGÓGICA
UMA FESTA INESQUECÍVEL!

Na Quinta Pedagógica vemos, sentimos, cheiramos a magia
do Campo e dos Animais… saímos com sorrisos nos lábios e
gargalhadas que perduram na lembrança dos animais e
que aguardam o vosso regresso…

DURANTE 3 HORAS escolhe o teu espaço

MALMEQUERES
QTAVENTURA
PICADEIRO
PISCINA
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COM SOL OU CHUVA! ONDE?
De DIA…MANHÃ OU TARDE…NOITE…ou entardecer
Saltamos de Festa em Festa…corremos no desejo de realizar os TEUS sonhos e na TUA podes ser o que
quiseres...somos piratas ou princesas, agricultores ou investigadores…
Pode ser um convivio de amigos ou em Família, no fim o resultado é um coração cheio de momentos
inesquecíveis.
MALMEQUERES
Espaço com 200 m2 de relva rodeado de malmequeres, campo de futebol, telheiros, sala fechada (100m2)
vista sobre o campo (ar condicionado, mini cozinha de apoio, microondas, frigorífico, wcs, balneáreos, mesas).
Para todo o ano com sol, frio ou chuva

PICADEIRO

Sala fechada (50m2) com vidro para o picadeiro com dois patamares, telheiro de apoio, frigorífico,
microondas, maquina café expresso.
(espaço ideal para festas à noite, convívios e jantares de adultos, grupos de crianças superiores aos 8 anos)
Espaço com possibilidade de utilização da Qtaventura (ar livre) sem aluguer de atividades radicais.
Em frente uma casa na casa da árvore para histórias ou brincadeiras.

PISCINA

caleira filandesa (100m2) desnível entre 0,50 cm e 150 cm). Telheiro de sombra com mesas, balcão de apoio
(frigorífico, máquina de café capsulas, guarda sol, churrasqueira, wcs, chuveiros exteriores, 40m2 de relva)
Espaço discreto (vedado com muro) e abrigado, pensado ao pormenor, para os dias de Verão de Junho a
Outubro.

QTAVENTURA
Adrenalina e aventura… com escalada, slide ou circuito de pontes! Um desafio à medida de cada um numa
festa ao ar livre! (convivios de empresas, festas de adultos, crianças a partir dos 8 anos) Poderá ser alugado
com sem atividades radicais, um espaço no meio do campo.

De NOITE…
Com lanternas descobrimos os bichos nocturnos... Caçamos gambuzinos…enfrentamos bruxas e
vampiros…saltamos na fogueira e dançamos as tuas musicas!
Tudo numa só Festa?!
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