
www.calhau.com 

 

 

 

 

Rua Parque da República, 153 – r/c - 4430-164  Vila Nova de Gaia – Portugal 

                                                                                       EMAIL:infocalhau@gmail.com 
                                   914 654 255                                                                                                 917 097 994  

OO      rr      gg      aa      nn      ii      zz      aa      çç      ãã      oo        dd      ee        EE      vv      ee      nn      tt      oo      ss        DD      ee      ss      pp      oo      rr      tt        ii      vv      oo      ss  ,,      LLddaa..  

Alvará da DGT n.º 09/2004 

TABELA DE PREÇO DA “TORRE MULTI-ATIVIDADES” 
 

 

 

 

A torre “multi-atividades” coloca ao seu dispor, a possibilidade da realização de 

atividades, tais como, escalada, slide e rapel, no local onde desejar(1)...  

 

A escalada, pode funcionar com duas vias de ascensão, sendo sempre a 

segurança do escalador, progressiva e feita por cima com cordas 

próprias, evitando desta forma qualquer tipo de queda. 

 

O slide, (descida por deslizamento em cordas esticadas através 

roldanas), é feito em duas cordas paralelas e roldanas duplas... o 

executante desliza suspenso por duas cordoletas próprias ligadas a 

um arnês regulável. As ligações são feitas com mosquetões de 

segurança devidamente trancados, ficando a cargo dos nossos monitores e a 

emissão e recepção do executante... 

 

O rapel, (descida por corda com recurso a material específico), pode executar-se 

em apoio por um painel lateral, ou em suspensão pelo interior da estrutura 

metálica... em qualquer dos casos, a segurança e a velocidade de descida é 

controlada pelos nossos monitores. 

(1) 
desde que o local reúna condições. 

 

Preço: 650€/1º dia (montagem e desmontagem + funcionamento da torre com todas as atividades) 

                                    300€/2º dia e seguintes (funcionamento da torre com todas as atividades) 

 

OS PREÇOS INCLUEM: 

- Montagem e desmontagem da torre; 

- Todo o material técnico necessário para as atividades; 

- Todas as atividades potenciadas pela torre. 

 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 

- Gastos com o transporte e com monitores, dependendo do 

local e do número de atividades pretendidas. 
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Orçamento:  Dia Aventura 

 

 Parede Multiatividades  (2 vias de Escalada, Rapel e Slide)……… 650€ /1ºdia 

                          300€/ 2ºdia… 

 

 3 a 5 monitores (min.3)……………………………...………………45€/ monitor 

 

 

 Tiro (Arco, Zarabatana e Besta)…………………………………… 75€/ dia 

 

1 a 2 monitores (min. 1)……………...……………………......……45€/ monitor 

 

 

 Animação Sonora de exterior………………..………………….…. 50€/dia 

 

 

 Com sessões de  Aeróbica … 1monitor  …………………….….….75€/monitor 

 

 

 Teia, Paralelas e Tirolesa……………………….… cada unidade - 75€/dia   

(necessário a observação das condições de reuniões) 

 

1 monitor cada unidade….………………………..………………...45€/monitor 

 

 

 Torneio de Paintball (14 kits completos de jogo)……….………….300€/dia 

Saco de 100 bolas………………………………………………..….5€ 

1 monitor…............................…………………………………..…...45€/monitor 

 

 

 Deslocação de duas viaturas (Região Norte)….…....cada unidade -65€ 

                                              (Região Centro)……....cada unidade -85€  

                                              (Região Sul)….……….cada unidade -100€ 

 
       . Preços inclui: Toda a montagem da actividade e todos os acessórios para os    

           praticantes.           

        . Não inclui: Estadia e alimentação dos monitores, nem IVA 23% 

 
        2018 
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