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SUMMER CLIP – Porto

Todos os anos nos reinventamos para criar o melhor campo de férias
de verão, onde a diversão é 100% garantida!
Juntamos a nossa experiência com as mais recentes e inovadoras
atividades e diversões do momento e criamos todas as semanas

3- 16 anos

atividades e diversões do momento e criamos todas as semanas
programas espetaculares para os nossos participantes, proporcionando
a todos novas vivências e momentos inesquecíveis. No Summer Clip
os participantes fazem amizades especiais onde as recordações ficam
para o resto da vida.
Para além de criarmos um programa com objetivos semanais
adaptados a cada faixa etária, todos os participantes terão
oportunidade de praticar e melhorar o seu inglês com outros

ti i t fl t i lê t fparticipantes fluentes em inglês, ao mesmo tempo que fazem novas
amizades. Ao longo do dia, os monitores interagem com as crianças
em português e inglês.
Criámos um formato de programa no qual, com a mesma diversão, os
participantes aprendem inglês e interagem com diferentes culturas e
costumes.

Programa Full Time - das 9h00 às 18h00, de 2ª a 6ª, e inclui seguro, lanche, atividades e oficina

Programa Part Time - das 9h00 às 13h00 ou das 14h às 18h00, e inclui seguro, lanche e atividades

Só Oficinas - das 14h00 às 18h00

130€/semana por participante Full Time

SEMANAS

4 a 8 de julho* 25 a 29 de julho*

11 a 15 de julho* 1 a 5 de agosto

18 a 22 de julho* 8 a 12 de agosto

*a partir dos 7 anos inclui na parte da tardea partir dos 7 anos, inclui na parte da tarde 

a escolha de uma oficina de 14 disponíveis
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Artes Circenses

Oficinas – 7 aos 16 anos

Magia

DJ Academy

Scuba Diving

Music Band

Fashion Design

Master Chef CLIP

Movie Maker Surf

d l

Futebol Academy

Padel
Ténis Parkour YScience

70€/semana por participante



Lazer e 
Tempos 
Livres

SUMMER CLIP – Porto

Diferentes ProgramasDiferentes Programas

3 – 6 anos

7 – 8 anos

11 – 12 anos

9 – 10 anos

13 – 16 anos
70€/semana por participante 
Part Time

As inscrições só serão validadas após 
confirmação do Clube Millennium bcp

Contactos:
clipclubs@clip.pt
Tel. 226 199 172

SUMMER CLIP FICHA DE INSCRIÇÃO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032359

