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BUILD-A-CAR

Duração
2h00

Um desafio de equipa realmente divertido, dividido em três fases: angariação
de materiais (prova de orientação), construção de um carrinho de madeira e
Prova GP. Uma divertida e emocionante corrida com os carrinhos construídos.

F1 CARDBOX

Duração
2h00

A equipa une esforços para desenhar, produzir e conduzir um carro de
Fórmula 1 de cartão. As equipas deverão organizar-se por forma a
cortar, dobrar, colar e decorar as várias peças. No final será realizada
uma emocionante corrida com os Fórmula 1 construídos.

BUILD-A-BOX-Boat

Duração
2h00

Um verdadeiro teste de flutuabilidade! Neste desafio os participantes
terão de construir um barco com os materiais fornecidos. No final
ganha a equipa que conseguir realizar o teste de flutuabilidade no
menor tempo e sem afundarem o barco.

BUILD-A-PYRAMID

Duração
2h00

Cada equipa ficará responsável pela planificação, construção,
decoração (os princípios da empresa) e montagem de 3 peças da
pirâmide, no final terão de juntar todas as peças de forma a construir
uma única Pirâmide Gigante com 2,5 metros de altura.

experience-sport.com
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BUILD-A-BRIDGE

Duração
2h00

É um processo real de construção de uma ponte! O desafio será
dividido em 3 fases, angariação de materiais (prova de orientação),
construção da ponte e no final uma simbólica passagem pela ponte
construída.

BUILD WITH LEGO

Duração
2h00

As equipas vão ter que recorrer à colaboração, comunicação e
concentração para construir um protótipo: de torre, um helicóptero ou
até mesmo um robô, usando apenas peças lego e cumprindo os
requisitos da organização.

BUILD JANGADA

Duração
2h00

Atividade bastante descontraída que fomenta o espirito de equipa e
criatividade entre os participantes. Neste desafio o objetivo principal é
a construção de uma jangada. No final será realizado um teste de
flutuação!

BUILD-A-LOGO

Duração
2h00

Já pensou em recriar o logótipo da sua empresa com os seus
colaboradores? Desafio com prova de orientação onde é possível, de
uma forma original ligarmos as pessoas e fomentarmos o espírito de
equipa em torno do logo da sua empresa.

experience-sport.com
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Duração: 2h00

Duração: 2h00

Jogo muito especial, que nos leva aos tempos da
Eurovisão, recordando os vários desafios onde a
competição é enorme. Neste desafio todas as
equipas irão realizar o mesmo jogo em simultâneo.

Crazy Games é um desafio energético, rápido e
interativo. As equipas competem frente a frente em
seis jogos diferentes com o objetivo de fortalecer a
equipa, facilitar a comunicação e desenvolver
habilidades de resolução de problemas.

JOGOS 100 FRONTEIRAS

CRAZY GAMES

Duração: 2h00

Duração: 2h00

Duração: 2h00

AQUA GAMES

SUMMER CAMP

Um jogo muito divertido, que
incentiva a sua equipa a
trabalhar em grupo, para irem de
encontro a um objetivo comum.

Uma atividade que irá colocar os
participantes à prova visando
pontos fundamentais da
comunicação e espírito de grupo
na empresa, num ambiente
diferente: a água.

Um desafio super entusiasmante,
desafiando a equipa a entrar
numa aventura inesquecível, que
o fará se sentir como uma
criança no acampamento de
verão!

ACTION TEAM

experience-sport.com
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Construímos
etapas challenge
aventura à medida
Associadas a intrínsecas
variáveis estratégicas
Atividades incluídas:

Orientação, Jipe Roadbook,
canoagem, SUP, Tiro com arco,
Tiro com pressão de ar, Escalada,
Rapel, Slide, BTT, Karts a pedais,
Slackline.

experience-sport.com
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Duração: 2h30

Duração: 2h00

UMM JIPE CHALLENGE

BOOTCAMP

Desafio por equipas numa prova de Jipe contra o
tempo! Um Jipe, um condutor, uma equipa, o
desafio é navegar, encontrar checkpoints e no final
só haverá 1 vencedor!

Um desafio muito especial, que leva a superação
individual para ir ao encontro do objetivo da
equipa. Neste desafio todos terão de dar o seu
melhor, sempre com a supervisão do Comandante.

Duração: 2h00

Duração: 2h00

Duração: 1h30

CODEX

ORI QUIZZ

Desafio com pistas, perguntas de
observação, perguntas de cultura
geral e muita aventura, que
coloca à prova a capacidade de
cooperação e comunicação dos
colaboradores da sua empresa.

5 equipas, 5 percursos, 1
percursos por equipa, cada
percurso com 6 pontos: 2 jogos
team work, 2 enigmas, 2
perguntas – cada ponto
corresponde a 1 pista, caso a
equipa realize o desafio com
êxito tem acesso a pista.

Cada equipa recebe um mapa
com diversos pontos de controlo
marcados, o objetivo é a equipa
delinear uma estratégia de forma
a realizar todos os pontos de
orientação e responder
corretamente às questões
colocadas.

Peddy Paper

experience-sport.com
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SCORE 100

Duração
1h30

Desafio outdoor por equipas, com recurso a mapa e bússola onde cada
equipa terá de conquistar 100 pontos no menor tempo.

TEAMWORK

Duração
2h00

Desafio adaptado à medida da sua empresa!
Com recurso a um mapa, as equipas devem encontrar pontos com
questões corporativas e pontos de tarefas, cujo grande objetivo é a
sua superação em equipa.

ORIENTAÇÃO GEOCACHING

Duração
2h00

Desafio outdoor por equipas, com recurso a mapa e bússola. O objetivo
é a equipa delinear uma estratégia de forma a encontrar as caches,
responder a perguntas e conquistar o máximo de pontos no menor
tempo.

ORIENTAÇÃO NOTURNA

Duração
2h00

Prova de orientação com mais um desafio: a noite. Cada equipa recebe
um mapa com diversos pontos de controlo marcados com pontuação
diferente, o objetivo é a equipa delinear uma estratégia de forma a
realizar exatamente 100 pontos no menor tempo possível.

experience-sport.com
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Criamos programas
á medida
Locais: Torres Vedras, Óbidos,
Peniche, Caldas da Rainha,
Lisboa, Lourinhã, Leiria, Viseu,
Batalha, Porto, Coimbra, Faro…

Atividades incluídas:
DEGUSTAÇÃO GASTRONÓMICA,
TEAMSELFIE
ENIGMAS, PERGUNTAS CULTURA GERAL
PINTURA DE PAISAGEM
TAREFAS ESPECIAIS
experience-sport.com
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Duração: 2h00

Duração: 2h00

É um processo real de montagem de uma bicicleta
de criança. Será entregue a cada equipa uma
bicicleta de criança desmontada, a equipa terá a
tarefa de realizar a montagem da bicicleta,
embrulha-la em papel de presente e escrever um
cartão de oferta para o destinatário dentro do
tempo limite de prova.

Nesta ação de sensibilização, os participantes irão
formar equipas, cada equipa irá receber um
kit para recolha de lixo (luvas e sacos do lixo) e
um mapa da zona com os Trash Hot Spot, o
objetivo será recolher o máximo de detritos/
lixo dentro do tempo limite.

BIKE CHALLENGE

Duração: 2h00

PLANTAÇÃO DE
ÁRVORES
Um desafio com uma forte
componente social e de
sensibilização. Nesta atividade os
participantes serão convidados a
angariar árvores e realizar a sua
plantação.

experience-sport.com

TRASH CHALLENGE

Duração: 2h00

Duração: 2h00

BUILD MAKEOVER

PET LOVER

Pintar, decorar ou jardinar, uma
forma diferente de ser solidário!
Neste desafio os participantes
irão ajudar uma instituição e darlhe um novo ar.

Neste desafio solidário o objetivo
é cada equipa criar uma casota
original, funcional e confortável,
para posteriormente ser
entregue a uma Associação
Animal.
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Duração: 2h00

Duração: 1h30

O Paintball combina espírito de
equipa, estratégia e perícia,
proporcionando divertimento e
emoções fortes com muita
adrenalina! No final só uma
equipa sairá vitoriosa.

Desafie os seus colaboradores
para um Kart GP, um desafio a
grande velocidades em Kart.
Após o treino, será a vez de
realizar a prova cronometrada.
No final só uma equipa sairá
vencedora.

Duração: 2h00

Duração: 2h00

Duração: 2h00

É uma forma divertida e
descontraída de criar coesão de
grupo. O Olympic Games são um
conjunto de jogos em que as
várias equipas irão participar
seguindo uma timetable. No final
ganha a equipa que conquistar
mais medalhas.

Um desafio muito divertido, que
incentiva a sua equipa a
trabalhar em grupo, para irem de
encontro a um objetivo comum.
Neste formato estarão montados
vários jogos teamwork, que as
equipas irão realizar seguindo
um cronograma.

Torneio que coloca as equipas
em competição entre várias
Modalidades de tiro: com arco,
pressão de ar, com besta e com
Marcador de Paintball.
Um verdadeiro desafio de
pontaria e trabalho de equipa.

TORNEIO PAINTBALL

OLYMPIC GAMES

experience-sport.com

KART GP

BEACH GAMES

Duração: 2h00

OLIMPÍADAS
TRADICIONAIS
Uma atividade onde os
participantes terão de realizar
vários jogos tradicionais, neste
formato as equipas realizam os
jogos em confronto direto.

SHOOT
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Duração: 2h00

Duração: 2h00

Duração: 2h00

Desafie os seus colaboradores
para uma sessão de Quiz, uma
prova por equipas com 3
categorias: Perguntas de Cultura
Geral, Enigmas e Perguntas
Corporativas.

Um desafio muito especial: criar
um mural de telas gigante com
vários temas! Os participantes
serão divididos por equipas, cada
equipa ficará responsável por
pintar 4 telas.

Um desafio com jogos team
work, onde o grande objetivo é a
construção de um carrinho.
Durante a construção do
carrinho a equipa tem vários
desafios que terá de conseguir
realizar. Este formato pode ser
realizado indoor ou outdoor,
sendo assim uma ótima escolha.

Duração: 1h30

Duração: 2h00

Ao estilo do euro festival da
canção! As equipas devem
interpretar e coreografar temas
previamente definidos, com
ajuda de sistema karaoke. A
votação será feita pelas
restantes equipas.

O jogo consiste em efetuar um
caminho para colocar a bola de
golfe no buraco e para efetuar
esse caminho a equipa tem
disponíveis tubos.

QUIZ SHOW

Duração: 1h30

FAÇA EM 2
MINUTOS
Desafio inspirado no programa
de televisão ganha num minuto.
Atividade que envolve todos os
participantes, com várias
equipas que competirão entre si
em vários desafios que devem
ser concluídos em 2 minutos. No
final vence a equipa que tiver
ganho
mais desafios.
experience-sport.com

BIG PICTURE

STAR ACTION

SMART GAMES

Golf Rail
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Duração: 3h
Nº Participantes mín: 20 Máx: 100

Desafio multi-atividades
Realizado no parque Vimeiro Clube Aventura
onde poderá escolher várias aventuras para
realizar e se divertir.

SLIDE

TUBY

TIRO C/ ARCO

SLACKLINE

TIRO C/ PRESSÃO DE AR

BUMPERBALL

experience-sport.com
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Duração: 3h00

Duração: 2h00

Duração: 3h00

Um dia dedicado à descoberta
dos vinhos do Oeste. Venha
descobrir a zona do Oeste de
Portugal no Jipe Tour e aproveite
para saborear os verdadeiros
encantos do Vinho.

Aventure-se numa experiência
única com passeios de jipe UMM
pelos principais pontos de
interesse da zona Oeste de
Portugal.

Desfrute de uma experiência
única, fazendo um agradável
passeio de barco pela costa e
desfrute da beleza natural.

Duração: 1h30

Duração: 1h30

Duração: 1h30

Wine jipe tour

Kart gp
Desafie os seus colaboradores
para um Kart GP, um desafio a
grande velocidades em Kart.
Após o treino, será a vez de
realizar a prova cronometrada.
No final só uma equipa sairá
vencedora.

experience-sport.com

Umm jipe tour

Mountain bike
experience
É um agradável passeio à
descoberta dos melhores trilhos
da zona Oeste. Uma experiência
cheia de emoção, onde poderá
avistar lindíssimas paisagens e
cenários naturais.

Boat tour

Surf experience
O sentimento de surfar é algo
completamente inexplicável para
qualquer pessoa que apanha
uma onda. Venha experimentar
esta sensação nas nossas
atividades de Surf.
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Duração: 7h00

Duração: 1h30

Quer experimentar o mergulho e não tem
certificado de mergulho, então esta atividade é para
você! O Scuba Dive Experience é uma introdução
rápida e fácil para conseguir explorar o mundo
subaquático.

É uma atividade divertida e ideal para os amantes
de desportos aquáticos. A canoagem é indicada
para pessoas que preferem passeios mais
tranquilos, pelo rio.

Duração: 1h30

Duração: 1h30

Deixe-se contagiar por uma vida mais saudável
envolta pela natureza num passeio pedestre onde
os participantes poderão contemplar magníficas
paisagens e ficar a conhecer um pouco mais da
cultura e história deste local.

É uma atividade divertida e ideal para os amantes
de desportos aquáticos. O SUP consiste em fazer
travessias em pé sobre uma prancha, com o auxílio
de um remo.

Scuba dive experience

Walking experience

experience-sport.com

Canoe experience

Sup experience
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Duração: 3h00

Duração: 2h00

Voar num balão de ar quente, uma experiência de
vida inesquecível. Cada voo é único e irrepetível.

Uma experiência de rafting, consiste numa descida
pelas águas bravas de um rio, num barco
pneumático, transpondo rápidos e obstáculos.
Desafio onde o trabalho de equipa é fundamentar
para controlar a sua descida.

Duração: 2h00

Duração: 2h00

Coasteering é a progressão da linha costeira,
recorrendo várias modalidades desportivas:
Escalada, Rappel, Slide, Espeleologia, Caminhada,
Natação e Saltos para a água.

Canyoning é um desporto que consiste na
exploração progressiva de um rio, transpondo os
obstáculos, através de diversas técnicas e
equipamentos. Um desafio radical.

Passeio de balão

coasteering

experience-sport.com

rafting

canyoning
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Wine tourS

WINE jipe tourS

LISBON tourS

SINTRA TOURS

ÓBIDOS TOURS

TRANSFERs
Aeroporto - Hotel Aeroporto

experience-sport.com
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YOGA

HIDROGINÁSTICA

experience-sport.com

FITNESS

ZUMBA

BOOTCAMP CIRCUITO
TREINO FUNCIONAL
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Quem Somos
Nativa da Região Oeste de Portugal,
desde 2006, a Experience Sport é uma
empresa de animação turística,
especialista na área de turismo ativo na
região oeste de Portugal, cuja a
atividade consiste no desenvolvimento
e operacionalidade de atividades
turístico-desportivas baseadas no que
acredita serem as necessidades dos
clientes e tendências no mercado. As
atividades são
concebidas com a finalidade de
provocar bem-estar, alegria, adrenalina
e momentos únicos.

Corporate Specialists

Somos especializados
em teambuilding

Adoramos
aventura

experience-sport.com
facebook.com/experiencesport

Apostamos na
qualidade e segurança

261 984 221
916 155 938

reservas@experience-sport.com

CONDIÇÕES DE RESERVA
DISPONIBILIDADE
Importante: salvo indicação contrária, todos os serviços indicados estão
disponíveis no momento da apresentação desta proposta. Não ficam
reservados em nome do cliente. A reserva final por parte do cliente estará
sujeita a disponibilidade na altura da sua aceitação e confirmação da
proposta.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os preços apresentados são net em euros.
Pagamentos: As reservas serão feitas através do pagamento de 50% do
valor total da atividade e os restantes 50% 5 dias antes da atividade.
CONDIÇÕES GERAIS DE RESERVA
Anulações: a anulação de qualquer atividade previamente confirmada
terá encargos de acordo com as condições gerais.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Adjudicação (reserva) dos serviços mencionados nesta proposta só
será confirmada mediante o envio por parte de V. Exas. de
confirmação por e-mail;
A atividade só se considera adjudicado (reservado) mediante o
pagamento do valor correspondente a 50% do total orçamentado.
A Adjudicação do descrito ou qualquer alteração á proposta inicial
dependem da possibilidade de resposta por parte da Experience
Sport e respetiva alteração de orçamento.
As propostas/adjudicações de atividades cujo pagamento não for
regularizado até 48 horas do evento, consideram-se anuladas.
Cancelamentos até 30 dias antes da atividade – a taxa de rescisão
aplicável corresponde a 30% do total orçamentado;
Cancelamentos até 15 dias antes da atividade – a taxa de rescisão
aplicável corresponde a 50% do total orçamentado;
Cancelamentos até a menos de 2 dias da atividade – a taxa de
rescisão aplicável corresponde a 100% do total orçamentado;
Todas as reservas canceladas terão um custo de 15% sobre o valor
total da reserva ou uma taxa mínima de 100€
O seguro não é ativado se, os participantes estiverem em estado de
embriagues ou sob a influência de estupefacientes ou outras drogas
ou produtos tóxicos não prescritos por médico;
A empresa não se responsabiliza por qualquer dano ou acidente
ocorrido durante o programa ou atividade, que não esteja coberto
pelos seguros obrigatórios por lei;
É da responsabilidade do cliente o fornecimento de energia, sempre
que os equipamentos assim o necessitem.

MEDIDAS COVID-19

O Turismo de Portugal distinguiu a Experience Sport com o
selo Clean & Safe em reconhecimento das boas práticas na
implementação das recomendações da Organização Mundial de
Saúde e do SNS referentes à Covid-19.
Antes de iniciar a atividade e já com todos os participantes
devidamente equipados com material de higiene e segurança, o
monitor explica quais os procedimentos a adotar durante a
atividade no que diz respeito:
• Ao distanciamento social;
• Questões especificas de higiene nas atividades;
• Ao contacto com as mãos;
• Ao reconhecimento e obediência das regras de higienização
do grupo impostas.
Regras
• Obrigatório a utilização de máscara pelos adulto e para
crianças com mais de 10 anos, aos menores de 10 anos
recomendamos também o uso de máscara;
• Recomendamos manter o distanciamento social;
• Quem demonstrar sintomas será imediatamente colocado
em isolamento, em sala especifica.
Observações
As atividades propostas estão adequadas com as indicações da
Direção Geral de Saúde à data da realização da proposta.

INFORMAÇÃO DO SEGURO

O BEM-ESTAR E A SEGURANÇA SÃO UMA PRIORIDADE
PARA A EXPERIENCE SPORT
Todos os programas apresentados incluem um seguro de acidentes pessoais
e de responsabilidade civil, com as coberturas mínimas exigida por lei. Este é
um seguro básico de acidentes pessoais, com coberturas limitadas.
COBERTURAS DOS SEGUROS

Allianz Seguros - Animação Turística

CAPITAL DE ACIDENTES PESSOAIS
Morte ou invalidez permanente

22.353,00 €

Morte simultânea da pessoa segura e cônjuge

15.000.00 €

Despesas de Funeral (Gastos)

5.000,00 €

Despesas de Tratamento
Despesas c/ operações salvamento, busca e
transporte sinistrado
Responsabilidade Civil (Liberty Seguros)

1.000,00 €
50.000,00 €

A Experience Sport em caso de acidente, apenas se responsabiliza pelos
capitais cobertos pelo seguro.
CONSIDERAÇÕES
1.
A Companhia não se responsabiliza pelo pagamento direto das
despesas médicas junto dos prestadores dos serviços (clínicas,
hospitais, médicos, etc.), o pagamento das despesas deverá ser
realizado pelo cliente, devendo estas ser apresentadas posteriormente
para reembolso, até ao limite dos capitais estabelecidos.
2.
Os tratamentos deverão ser efetuados nas clínicas e médicos
convencionados / indicados pela seguradora.
3.
O seguro de acidentes pessoais não têm franquia.
4.
Não podem ser abrangidas por esta apólice pessoas com mais de 75
anos de idade.
5.
O seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade incluídos nos
programas de atividades da Experience Sport não preveem cobertura
de capitais para despesas de baixas médicas.
COMO ACCIONAR O SEGURO CASO DE ACIDENTE
1.
Contacte ou peça a alguém para contactar o serviço de assistência da
Allianz Seguros para abertura de processo, caracterizando a ocorrência
e fornecendo todas as informações necessárias para a prestação da
assistência solicitada. A seguradora não aceitará despesas sem
participação prévia da ocorrência.
2.
Siga as instruções do Serviço de Assistência e tome as medidas
necessárias e possíveis para impedir o agravamento da situação.
3.
Obtenha o acordo do Serviço de Assistência antes de assumir qualquer
decisão ou despesa, nomeadamente uma despesa que seja
posteriormente reclamada ao abrigo das garantias contratuais.
4.
Agradecemos ainda que informe a organização da atividade sobre o
acidente.
INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS A PRESTAR À COMPANHIA
•
Nome da pessoa segura / acidentada
•
Data de Nascimento
•
Nome do Operador: Experience Sport Lda
•
Companhia de Seguros: Allianz (S. Acid. Pessoais) | Liberty Seguros (S.
Resp. Civil)
•
Nº de Apólice: Allianz - 205661967 | Liberty - 95/952923
•
Tipo de assistência pretendida
•
Telefone de contato (telemóvel)
•
Email de Contacto
•
Morada
CONTATOS | SERVIÇO ASSISTÊNCIA
Url: www.arturgarcia.pt
E-mail: info@arturgarcia.pt
Tlm. +351 966780361
Tel. +351 261 984 600
Fax +351 261 984 558

Experience Sport, Lda | Rua dos Oficiais 3, Vimeiro LNH
reservas@experience-sport.com | www.experience-sport.com
+351 261 984221 | + 351 916 155 938
Horário: das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00
RNAAT 67/2007

experience-sport.com

3.913,00 €

