ATIVIDADES
ACTIVITIES

AVENTURE-SE E CRIE MEMÓRIAS INESQUECÍVEIS
VENTURE OUT AND CREATE UNFORGETTABLE MEMORIES

Nunca o céu azul e o brilhar do sol lhe pareceram tão perto!
Prometemos que não existe sensação igual à de viajar em balão!
Never has the blue sky and the shining sun seemed so close to you!
We promise there is no feeling quite like travelling in a balloon!

BALONISMO - Pelos céus do Norte Alentejano
BALONISM - Through the skies of Northern Alentejo

Voo exclusivo para 2 pessoas
Exclusive flight for 2 people

Voo para 4 a 8 pessoas
Flight for 4 8 persons

800€
230€ p. p.

Inclui:
- Voo com duração aproximada de 1h/1h30
- Espumante para batismo de voo
Includes:
- Flight duration approximately 1h/1h30
- Sparkling wine for the baptism of flight

TERMOS & CONDIÇÕES
REGRAS DE SEGURANÇA
Senhoras grávidas não é recomendado o voo;
Crianças menores de 7 anos ou 1,10m com uma estatura física capaz de suportar eventuais impactos causados pela
descolagem/aterragem só podem voar devidamente acompanhadas por um adulto responsável pelas mesmas e com
condições metereológicas muito específicas;
Pessoas com problemas cardíacos não é recomendado o voo;
Pessoas com problemas de ossos (Ostereopose ou semelhante) não é recomendado o voo;
Pessoas que sofram de epilepsia não é recomendado o voo;
Pessoas que sofram de problemas mentais graves não é recomendado o voo;
Pessoas que tenham sido subtidas a cirurgias recentemente não é recomendado o voo.
TERMS & CONDITIONS
SAFETY RULES
Pregnant women are not recommended to fly;
Children under 7 years of age or 1.10m with a physical stature capable of withstanding possible impacts caused by take-off/landing may only fly
accompanied by an adult responsible for them and under very specific weather conditions;
People with heart problems are not recommended to fly;
People with bone problems (Ostereoposis or similar) are not recommended to fly;
People suffering from epilepsy are not recommended to fly;
People suffering from severe mental problems are not recommended to fly;
People who have recently undergone surgery are not recommended to fly.

Todas as marcações devem ser efetuadas na nossa receção, e estão sujeitas a disponibilidade no ato da reserva.
Todos os valores apresentados estão abrangidos à taxa de 23% de IVA | Preços sujeitos a alteração
Preços para hóspedes do Gavião Nature Village
All bookings must be made at our reception and are subject to availability at the time of booking.
All prices shown are inclusive of a 23% VAT rate | Prices are subject to change
Prices for Gavião Nature Village guests

