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Informação
Animação Infantil
Pacotes com excelentes preços, mande-nos um e-mail ou entre em
contato connosco para o numero 926342821:
SITE
www.insuflalgarve.com

A animação infantil
A animação infantil da Insuflalgarve apresenta várias opções de escolhas. O nosso objetivo é
desenvolver eventos inesquecíveis, para os nossos clientes, temos a melhor relação

SERVIÇOS

qualidade/preço. De entre as várias atividades, apresentamos: Modelação de balões, Pinturas

- Insufláveis

faciais, Jogos diversos espetáculo com show de araras

- Pinturas Faciais
- Bolos de Aniversário

Pinturas faciais e modelagem de balões

- Modelação de Balões
- Malabarismo

Atividades destinadas a crianças. Uma animadora caracterizada irá proporcionar grande
animação e divertimento junto das crianças, mantendo uma festa sempre animada.

- Show de Palhaços
- Magia

Caso pretenda também poderemos realizar outro tipo de pacotes que passam por:

- Jogos Tradicionais
- Paintball

Malabarismo

- Desportos de Aventura

Espetáculo utilizando as mais variadas técnicas, onde um animador malabarista será uma

- Aulas de Natação

atração para todas idades.

- Entre outros…

Show de araras
CONTATO

Espetáculo com diversas araras estas realizam diversas atividades desde andar de bicicleta

926 342 821

e de skate, escorregar e até mesmo falar com os seus convidados
Arte em caricaturas: os seus amigos ou convidados vão adorar uma animadora realizará a
sua caricatura. Será um espetáculo de arte e divertimento.
Desportos de aventura:
Parede de escalada
O rappel e o slide. aventura para jovens e menos Jovens.
Paintball
Atividade destinada a grupos, proporcionando momentos únicos de
Diversão
Espetáculo de magia

Insuflalgarve

342 diversos
821
um animador deixará toda a gente espantada com um espetáculo que926terá

magníficos números de magia.

Pacotes com excelentes preços, mande-nos um e-mail ou entre em contato connosco para o
numero 926342821:

Espetáculo de magia
Um animador deixará toda a gente espantada com um espetáculo que terá diversos magníficos números de magia.

Jogos tradicionais
Uma animadora realizará vários jogos adequados à idade das suas crianças, tais como: o jogo do macaquinho do chinês, jogo
das cadeiras, jogo do lenço, jogo da apanhada entre outros

Aulas particulares de natação:
Aulas particulares ou de grupo de natação: caso tenha piscina e pretenda um professor de natação licenciado em educação física
poderá realizar uma aula de natação para as suas crianças seja qual for a idade

