Sala Polivalente do Campo Base - Aluguer isolado para festas e eventos

em vigor a partir de

2019/02/01

Interior + esplanada
Sala, com capacidade para sentar até 80 pessoas à mesa ou 60 em plateia, AC, lareira e 3 wc interiores. No exterior: esplanada com
capacidade para mais 44 pessoas, churrasqueira e lava loiças. Os equipamentos de diversão infantil, campos de jogos (volei e de
futebol/rugby de praia), bem como o telheiro exterior com capacidade para 128 pessoas, podem ser utilizados de forma partilhada com
os demais visitantes. Estacionamento. Disponíveis como Extra: Cozinha "industrial", toalhas, loiças, copos e talheres de mesa.

Opções de Horário

Entrada

Saída

Manhã

10h

13h

Tarde

14h

18h

Dia

10h

18h

Sunset

18h

24h

Dia + Sunset

10h

24h

Preço

Até 24

25º convidado e seguintes
Crianças até 3 anos

Nº de convidados incluído no preço

-

por pessoa
Não contabilizadas para o efeito

É possível estabelecer previamente horários diferentes ou prolongados, sujeitos a orçamentação caso a caso (valor de referência: 40,00

O prolongamento não previsto para lá dos horários previamente estabelecidos e acordados gera obrigatoriamente a cobrança de custos
meia hora suplementar.

Loiças, copos e talheres (aluguer)

Aluguer/ un
Por peça (inclui lavagem final)

Utilização de cozinha "industrial"

Aluguer/ dia

Camas de rede

Aluguer/ un

Bicicletas

Aluguer/ un

Toalhas de mesa

Extras:

Refeições

Por favor consulte-nos

Bebidas

Por favor consulte-nos

Programas de actividades

Por favor consulte ou solicite tabela de programas

Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor
Condições de reserva:
Depois da confirmação pelos nossos serviços de disponibilidade para a data pretendida, a reserva torna-se efectiva após o pagamento de
50% do respectivo valor e enviado para info@sesimbranaturapark.pt o comprovativo de pagamento bem como os dados para
facturação (NIF, nome e localidade). O remanescente deverá ser pago até ao início do evento (há MB). Alterações e Cancelamentos de
reservas: por favor consulte as condições abaixo.

IBAN PT50 0010 0000 5235 3390 00173 (Nome: Zimbrasport, Lda.)
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