Aventura, Lazer e Turismo, Lda.

TEAM-BUILDING
DESCRIÇÃO:

A Trans Serrano organiza programas de team-building adaptados aos objectivos de cada empresa ou grupo e conjugados com
alojamento em várias unidades hoteleiras da região e do país.
Descrevemos alguns programas possíveis:

PROPOSTA 1
ORIENTAÇÃO COM CARTA TOPOGRÁFICA: Prova de orientação c/ mapa militar,
bússola e apoio técnico. Actividade que promove a coesão de grupo, a estratégia e a
definição de papéis, assim como tem uma função importante ao nível da análise da
comunicação e relacionamento interpessoal. Actividade suave adaptada ao nível físico
do grupo. Duração: 3/4h.

PROPOSTA 2
CHALLENGER - multiactividade c/ slide, rapel, tiro ao alvo com arco e zarabatana,
tirolesa e canoagem.

PROPOSTA 3
Team-building Multi-actividades para promoção da equipa, a motivação, a
comunicação, a liderança e a gestão de conflitos. Com recurso a actividades e jogos
como por exemplo a canoagem, ascensão em corda, jogo dos skis e outros a definir oportunamente.
Lista de material individual que devem trazer: roupa leve e desportiva, chapéu para sol ou impermeável / corta vento caso tempo esteja
invernoso, água, protector solar (verão), muda de roupa para o final e toalha.
OPÇÕES DE REFEIÇÃO:
Almoço / Buffet servido na margem do rio: 5€ - 2 sandes, 1 croissant misto, 1 salgado, 1 chocolate, fruta, água, sumo
Churrasco no Parque do Cerejal - 3 peças de carne por pessoa (entremeada, febra, bife), arroz de feijão, batata-frita, pão e broa,
sobremesa (fruta), vinho, cerveja, sumos e água, Café. Preço por pessoa 13,5€ - só se faz para um mínimo de 20 pessoas. Têm de
usar as mesas do parque
Porco no espeto no Parque do Cerejal - mesa de Entradas (queijo/enchidos fritos), pá de porco assada no espeto, arroz de feijão,
batata-frita, pão e broa, sobremesas (doces), vinho, cerveja, sumos e água, Café. Preço por pessoa 17,5€ - só se faz para um mínimo
de 25 pessoas. Têm de usar as mesas do parque
Seguro incluído no preço final –seguro de acidentes pessoais: inclui cobertura de morte ou invalidez permanentes de 20.000€ e despesas
de tratamento de 3.500€ (apólice 202126631 – Allianz Portugal). Seguro de responsabilidade civil: inclui cobertura de 50.000€ por sinistro
(apólice 95/934311 – Liberty Seguros, SA). De acordo com DL 108/2002 de 16 de Abril.
INSCRIÇÃO: Para inscrição, bastar indicar um nome, a data de nascimento, nº telemóvel e enviar para a Trans Serrano até 5 dias antes, 50%
de adiantamento p/ reserva - nib: 0035.0345.0000.6867.5301.1. Necessitamos da lista de nomes completos dos participantes com as datas de
nascimento por mail até 2 dias antes.
Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à actividade, sem qualquer tipo de notificação, a Trans Serrano
reserva-se no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da actividade.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
Para inscrição é necessário indicar um telemóvel de contacto e é obrigatório, para efeitos de seguro, o envio
prévio do nome completo dos participantes e data de nascimento.
966 217 787, 969 840 055, 961 787 772, 966 423 677, 235 778 938 (Tel/Fax),
mail: geral@transserrano.com
http://www.transserrano.com/
Aos preços acresce IVA
RNAAT nº 24/2003
RNAVT nº 3925/2013
Empresa fundadora da APECATE – Assoc. Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos

Convívio único! Experiências inesquecíveis!
Paisagens, emoções e sabores do nosso Portugal! Profissionalismo da Trans Serrano

TRANS SERRANO
leva-o onde mais ninguém o leva!
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