Programa Kids Club | Kids Club Programme

Tema do Dia
Theme of the Day

10:00
11:00
12:00

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Jardineiro de Palmo e Meio
Little Gardener

Dia da Selva
Jungle Day

Pequeno Artesão
Little Craftsman

Dia do Explorador
Explorer's Day

Eco- Dia
Eco-day

Sou um Cientista
I'm a Scientist

Arte & Divertimento
Art & Fun
Decora o teu Vaso
Vase Decoration
Jogos na piscina
Pool Games

O meu espírito animal –
Pinturas Faciais
My animal Spirit – Facial
painting
Hippo- Ginástica
Hippo - Gym

13:00 - 14:00
14:00
15:00

Pintura com Palhinhas
Painting with Straws

Jogos Tradicionais
Traditional Games

Cria o teu chapéu de
Torna-te um cientista
explorador
– Arte & Divertimento
Create your
Arte & Divertimento |
Arte & Fun – become
Explorer Hat
Art & Fun
a scientist
Caça ao Tesouro
Treasure Hunt
Cria o teu Jogo
Explosão Aquática
Create your Game
Aqua Explosion

Hora de Almoço | Lunch Time
Tela Gigante
Giant Canvas

16:00

Visita à Horta
Visit to Farm

17:00

Vamos plantar!
Let's plant!

Futebol Humano
Human Football
Show de Répteis
Reptile Show

Memória de Elefante
Elephant´s Memory

Workshop de Artesanato
Craft Workshop

Pintura do Ollie
Painting Ollie
Salpicos de Alegria
Splashes of Joy

Jogos de 1 Minuto
1 Minute Game
Arco & Flecha
Soft Archery

Atelier de Moda
Fashion Atelier

Jogo na Piscina
Pool Game

Aqua Dance

Circuito Divertido
Fun Circuit

Para mais tarde recordar

Your Souvenir

18:30
Kids Gym

19:00 – 20:30
(Lugano Meeting Room)
Aberto até 8 de setembro | Encerra aos domingos | Acesso gratuito | Crianças dos 4 - 11 anos | Programa sujeito a alterações, sem aviso prévio.
Open until the 8th of September | Closed on Sundays | Free access | Children from 4 -11 years | Programme subject to changes, without prior notice.

Pinturas Faciais
Facial Painting
Show de Aves de
Rapina
Birds of prey

Estimado Hóspede,

bem-vindo ao Vale d´Oliveiras!
O Vale d´Oliveiras carateriza-se por ser um resort amigo das famílias. Deixamos em baixo algumas
informações importantes com o intuito de lhe proporcionar todo o conforto durante a sua estada:
- Não é permitido utilizar insufláveis nas piscinas de adultos;
- Bebés e crianças pequenas devem utilizar fraldas de natação sempre que utilizarem as piscinas
(disponível para compra no resort);
- Não é permitido reservar espreguiçadeiras nas zonas das piscinas;
- Por favor, não deixe as suas crianças sem supervisão de um adulto;
- A entrega e devolução de toalhas está disponível na receção do Health Club e no posto de apoio
junto à piscina (em horários específicos);
- Menu especial para criança e cocktails disponíveis em todos os restaurantes e bares do resort;
- Berço, muda fraldas, banheira para bebés entre outros artigos disponíveis mediante pedido;
Por favor contacte a nossa receção para qualquer pedido especial ou informação adicional.
Votos de uma excelente estada!

Dear Guest,
Welcome to Vale d'Oliveiras!
As a family friendly resort we would like to share some important information with you, which will
definitely contribute to enhance your holiday at Vale d´Oliveiras.
- It is not allowed to use inflatables in the adults’ swimming pools;
- Infants and toddlers should wear swimming diapers whenever they use the pools (for sale at the
resort if needed);
- It is not allowed to reserve loungers in the pool areas;
- Please do not leave your children unattended;
- Towel exchange is available at the Health Club reception and at the pool support desk (opening at
specific times);
- Kids Menu and Kids cocktails available in all outlets
- Baby and toddler items such as cot, baby bath, changing mats or potty available on request;
Please feel free to contact our reception for any request or additional information.
Have a pleasant stay with us!

