
Lazer e Tempos Livres Campos de Férias

Programa

Horário

Custos

Diversos

“JOVENS SEGUROS”
•23 de junho - 11 de agosto - Campo de Férias Aberto semanal - Lisboa
•19 de julho - 30 de agosto - Campo de Férias Fechado de 2 semanas – Proença-a-Nova e Penamacor

Os Campos de Férias Jovens Seguros visam proporcionar um conjunto de atividades que contribuam 
para o seu bem-estar, assim como o seu enriquecimento pessoal e interpessoal.

• Campo de Férias Aberto:
- Programa de Atividades - Idas a praias, com atividades adaptadas às faixas etárias: polidesportivos 
e piscinas, jogos de interação com a população, aventura (Orientação, Escalada, Slide, Rappel), entre 
outras;
- Receção e entrega diária dos participantes: zona de Lisboa, em local a designar.

• Campo de Férias Fechado:
- Programa de Atividades - Idas a praias fluviais da zona, com atividades apropriadas às faixas 
etárias envolvidas: exploração da natureza (caminhadas e passeios por trilhos na zona rural 
envolvente, diurnos e noturnos), jogos tradicionais, aventura (Slide, Rappel, BBT/Cicloturismo, 
Bisnaga Ball, entre outras), jogos de interação dos utentes com a população local (pedy-paper´s), 
entre outras;
- Receção e entrega dos utentes: zona de Lisboa, Coimbra ou Porto, em local a designar.

Aceda aqui aos programas e horários detalhados.

• Campo Aberto: € 112,50 / semana / sócio.
Inclui: Alimentação, Seguros e Monitorização Credenciada.
• Campo Fechado: € 445,00 / quinzena / sócio.
Inclui: Seguros e Monitorização Credenciada. Estadia em regime de pensão completa com 
alojamento, pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia.

Inscrições limitadas e condicionadas às vagas existentes.
Até 3 dias após a inscrição, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.

Morada: Largo do Intendente Pina Manique, 35 – 1º - Lisboa
www.jovensseguros.com - geral@jovensseguros.com – Tlm: 916 564 998 – Tlf: 218 802 160

INSCRIÇÕES FECHADASJovens Seguros

CAMPO ABERTO    

Idade mínima: 3 anos
Turno A 23 a 27 de junho
Turno B 30 de junho a 4 de julho
Turno C 7 a 11 de julho
Turno D 14 a 18 de julho
Turno E 21 a 25 de julho
Turno F 28 de julho a 1 de agosto
Turno G 7 a 11 de agosto

CAMPO FECHADO 

Idade mínima: 8 anos
Turno A 19 de julho a 2 de agosto
Turno B 2 a 16 de agosto
Turno C 16 a 30 de agosto

http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000028349.pdf

