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AGENDA DE
ATIVIDADES

FIM DE SEMANA RADICAL MY
CAMP | CARTAXO 11 E 12
SETEMBRO
Vamos proporcionar aos nossos jovens, dos 12 aos 20
anos, um fim de semana radical, no My Camp-Cartaxo.
Atividades como Slide e a Escalada esperam por eles.
Estarão sempre acompanhados por monitores e o
alojamento será em regime de Camarata ou Glamping
(campismo com glamour).
Não faltem!

LER +

PASSEIO DE KAYAK SESIMBRA
SELVAGEM | 11 SETEMBRO
Venha conhecer o local com uma das maiores
biodiversidades da Europa, com escarpas magníficas,
pequenas grutas, recantos inesperados e tranquilos
encontros com a fervilhante vida selvagem do Parque
Marinho professor Luiz Saldanha, na Arrábida. Venha
daí!

LER
LER ++

SURF & STAND UP PADDLE
PRAIA DO PAREDÃO | V. N. DE
GAIA 12 DE SETEMBRO
Vamos organizar uma aula de Surf ou de Stand Up
Paddle. Se tem curiosidade em experimentar estas
atividades, inscreva-se. Estará sempre sob a
orientação de professores da Fishermanschool, que o
ajudarão a ultrapassar as dificuldades. Participe!

LER +

CAMINHADA CABO ESPICHEL
SESIMBRA 18 SETEMBRO
Em parceria com a Empresa Caminhando, vamos
organizar uma Caminhada ao Cabo Espichel, com
grau de dificuldade médio. Convidamos todos a
inscreverem-se!

LER +
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