Início de Setembro
01/09/2011 - 02/09/2011

2ª feira

3ª feira

4ª feira

o
t
s
o
g
A

5ª feira

6ª feira

Jogos e
Futebol

Mini Golfe

(Jardim
Campo Grande)

almoço
Torneio Wii
Karaoke

Parque Jamor

Piquenique
Jogos no
parque e
futebol

05/09/2011 - 09/09/2011

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Praia

Museu
Cidade

Revisões
de Matérias

Praia

Núcleo
Arqueológico

916 450 082

geral@lxkids.pt

almoço

218 48 43 48

avenida do brasil 112C 1700-074 lisboa

www.lxkids.pt

Costa de Caparica

(com atelier ou jogos)

almoço

Revisões
de Matérias

Jogos mesa

Pingue Pongue

Squap

*

Jogos
tradicionais

Piquenique

*

Costa de Caparica

(Rua dos Coreeiros)

almoço

almoço

Torneio

Caça
ao Tesouro

Pingue Pongue

(Parque José
G. Ferreira)

Filme & Pipocas

Squap
Badmington

Para esta visita é necessário trazer títulos de transporte para o Metropolitano
de Lisboa (2 viagens).

12/07/2011 -16/07/2011

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Jogos
tradicionais

Praia

Peddy-papper

Costa de Caparica

Praia

Museu da
Eletricidade

Piquenique
Badmington
Parque José
G. Ferreira

almoço

(Bairro de Alvalade)

almoço

Costa de Caparica

almoço

Origamis

Revisões
de Matérias

Squap

Jogos mesa

Torneio Wii

Revisões
de Matérias

almoço
Torneio
Pingue Pongue
Filme & Pipocas

Os programas poderão sofrer alterações.

Este programa é interrompido no dia de início do ano lectivo.

Início de Setembro
Preçário
Crianças e Jovens inscritos no Centro de Estudo
Por período (manhã ou tarde) - 5,00€
Dia - 10,00€
Almoço - 5,00€ (diário)
Os períodos que irão frequentar durante o próximo ano lectivo estão incluídos
na mensalidade de Setembro de acordo com a modalidade escolhida (dias de
frequência por semana).
Crianças e Jovens não inscritos no Centro de Estudo
1 dia - 25,00€
5 dias -110,00€
Seguro - 5,00€
Irmãos - 5% desconto
Inclui almoço, lanche, material para actividades e transporte.

Recomendações

916 450 082

geral@lxkids.pt

Praia:

218 48 43 48

avenida do brasil 112C 1700-074 lisboa

www.lxkids.pt

Os valores apresentados incluem IVA á taxa em vigor.

As crianças deverão trazer mochila com protector solar, boné, muda de fato de banho
e garrafa de água.
O protector solar deverá ser aplicado antes da chegada ao centro.

Dias de visitas/passeios:
Recomenda-se a aplicação de protector solar, uso de roupa fresca, boné ou chapéu
e calçado desportivo.

Condições gerais
As actividades desenvolvem-se no período entre as 9:00h e as 17:30h, as crianças
podem permanecer nas instalações antes e depois das actividades, das 08:30h ás 19:00h.

Nos dias de praia a saída é feita ás 9.00h, pelo que as crianças devem chegar até essa hora.
A Lx Kids não se responsabiliza por objectos de valor (peças de ouro, relógios, PSP,
Nintendo, telemóvel, etc) que as crianças tenham consigo nos programas de verão
quer no exterior quer nas actividades desenvolvidas nas instalações.
A inscrição implica o pagamento de 25% do valor não reembolsável em caso de desistência.
A efectivação de reserva pressupõe a aceitação das presentes condições gerais.

Inscrições até dia 25/09/2011

