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Termos e Condições 

 Férias de Verão - 2022 

 

 As férias escolares de verão destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os 

3 e os 8 anos.  

 Horário de funcionamento das férias escolares de verão 2022: 

o Dias úteis, segunda-feira a sexta-feira: 8h30 às 19h; 

o O Reino encerra na semana de 15 a 19 de agosto. 

 As férias de verão estão organizadas por semanas temáticas. O plano de atividades de 

cada semana deverá ser solicitado através do nosso email: princesas-principes@sapo.pt. 

 O preçário das férias escolares de verão 2022 é: 

o 1 Semana (segunda-feira a sexta-feira): 140 € 

o 1 Dia: 35 € 

 Os valores apresentados incluem a alimentação das crianças: lanche da manhã, almoço e 

lanche da tarde. 

 As Crianças que frequentam a modalidade “Férias de Verão” encontram-se cobertas pelo 

seguro de acidentes pessoais – apólice 2301891400046 MAPFRE. Franquia por sinistro de 

25€ a cargo dos encarregados de educação. 

 É da responsabilidade do encarregado de educação alertar-nos para eventuais cuidados 

especiais a ter com as suas Crianças (e.g. alergias, intolerâncias alimentares, outros). 

 É proibido os encarregados de educação deixarem as suas Crianças doentes no Reino. 

 O pagamento do valor total deve ser feito no momento da inscrição. O respetivo 

comprovativo deve ser enviado para o nosso e-mail. Em caso de desistência é efetuada a 

devolução de 50% do valor pago, mediante aviso prévio. Não temos Multibanco. 

 Para atrasos superiores a 15 minutos na recolha das crianças acresce o valor de 10 euros 

por cada atraso (a acertar no final das férias). 

 No caso de condições climatéricas adversas (e.g. chuva, ventos fortes) o espaço exterior 

poderá não ser utilizado. 

 Os encarregados de educação são responsáveis por fornecer: 

o Meias antiderrapantes, muda de roupa, chapéu e protetor solar. 

o Produtos de higiene necessários (e.g. fraldas, toalhitas, cremes). 

o Medicação que as crianças devem tomar e indicações de administração. 

o Nos dias de brincadeiras com água no nosso espaço exterior é também necessário 

fato de banho, toalha e chinelos. 

Alterações aos nossos "Termos e Condições”: 

Se alterarmos a nossa Política de "Termos e Condições", publicaremos uma nova versão, que entrará em vigor a 

partir do momento da sua publicação. A nova política será aplicável a todos os clientes atuais e anteriores dos 

nossos serviços e irá substituir quaisquer políticas anteriores que sejam inconsistentes. É registada nova data de 

atualização no final desta página. 

Este documento foi atualizado no dia 16 de abril de 2022. 
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