
Festas Aniversário 
Menu Kids Menu Faneca Menu BIGFUN

Cada criança Cada criança Cada criança

11,50 € 13,50 € 16,50 €
Mínimo 10 crianças Mínimo 10 crianças Mínimo 10 crianças

Água, Ice-Tea Água, Ice-Tea Água, Ice-Tea
e sumo  e sumo  e sumo

Sandes de queijo Sandes de queijo Cachorro ou Pizza
ou fiambre ou fiambre Madalenas

Batatas fritas Madalenas Batatas fritas
Pipocas Batatas fritas Pipocas

Gelatinas Pipocas Gelatinas
Gelatinas Gomas

Gomas Salame de

Salame de chocolate

chocolate Mousse
Bolo de 

aniversário

Bolo de 

aniversário

Aniversariante Aniversariante

Convites Convites Convites Convites Convites

D
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o 2 horas e meia de 

festa incluindo  

Lanche

2 horas e meia de 

festa incluindo  

Lanche

2 horas e meia de 

festa incluindo  

Lanche

M
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Convites

MENUS

SEM MENU

Sala 

Pequena

até 15 

Crianças

2 horas e 

meia de 

festa 

incluindo  

Lanche

Sala 

Média

até 20 

Crianças

2 horas e 

meia de 

festa 

incluindo  

Lanche

Sala 

Grande

até 25 

Crianças

2 horas e 

meia de 

festa 

incluindo  

Lanche

+ 1 

criança 

(válido 

apenas

 para sala 

grande 

para mais 

de 25)

150,00 € 200,00 € 250,00 € 8,00 €

Sem Bolo

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centro Estudos 
Centro Estudos 1 vez Semana Mensal 

Meio dia 15,00 € 61,50 € 147,60 € 

Dia completo 18,50 € 80,00 € 221,40 € 
 

Transporte 
(Mês) 

1 Volta 

35,00 € 

2 Voltas 

55,00 € 
 

Refeições Cada 

Almoço 3,50 € 

Lanche 1,50 € 
 

Parque diversões 
 Brincadeira à hora de 2ª a Domingo 

Os pais também brincam 

21 0144310 / 930569451 /930569453 

Contactos 

www.bigfun.pt Info@bigfun.pt 

17:00 10:00 14:00 

Horários 

2h brincadeira + 30m lanche 

Outros horários disponíveis 

IVA incluído à taxa legal em vigor 

Desde  

10€  
por Criança 

 

Novo Preçário 

Parque Valor 

30m 3,00 € 

1h 4,00 € 

1/2 dia 12,50 € 

Dia inteiro 15,00 € 

 

Refeições Cada 

Almoço 3,50 € 

Lanche 1,50 € 

 



Regulamento Bigfun 

1. Não é permitida sem autorização prévia a entrada no 

parque com alimentos ou bebidas, incluindo bebidas 

alcoólicas e pastilha elástica. O parque dispõe de espaço 

de cafetaria e zonas de lanche para o efeito. É proibido 

comer ou beber no recinto de jogo. 

2. Não é permitido fumar no interior do estabelecimento, 

incluindo cigarros eletrónicos 

3. A zona da cafetaria é para consumo de produtos 

adquiridos na Bigfun  

4. É expressamente proibido o uso de fogo de artificio, 

foguetes ou quaisquer outros materiais inflamáveis nas 

salas de aniversário 

5. É expressamente proibido colar quaisquer artigos 

decorativos nas paredes, mobiliário ou toalhas sem 

prévia autorização 

6. Os lanches são dimensionados para a crianças e para 

consumo das mesmas. A Bigfun dispõe de artigos extra 

que podem ser adquiridos para os lanches dos adultos 

7. Na opção de festa com menu, não é permitido trazer de 

fora quaisquer alimentos ou bebidas. 

8. Todas as festas têm duração de 2 horas e 30 minutos, 

sendo 2 horas de brincadeira mais o lanche de 30 

minutos, intercalado na brincadeira e servido 1 hora e 30 

minutos após a hora marcada para o início da festa. 

9. A confirmação do número de crianças terá que ser 

efetuada até ao final do terceiro dia anterior à data da 

festa. Por omissão, a Bigfun considera o mínimo de 

participantes (10) sendo o lanche e a logística da festa 

dimensionados para esse mínimo. 

10. Os menores de 3 anos só podem entrar e permanecer no 

parque desde que acompanhados por um adulto que os 

deverá acompanhar a todo o momento, sendo o mesmo 

responsável pela criança que acompanha. 

11. Algumas diversões têm horários definidos e podem 

encontrar-se reservadas para eventos, sob exclusividade 

12. Alguns espaços podem estar temporariamente 

encerrados para manutenção ou remodelação 

13. É proibido o uso de calçado no recinto do jogo 

14. É obrigatório o uso de meias 

15. É proibido o uso de qualquer objeto cortante, 

pontiagudo, rijo ou perigoso. 

16. Objetos pessoais deverão ser guardados nos cacifos, 

sendo a total responsabilidade dos seus depositantes 

17. O parque pode ser utilizado pelos adultos desde que 

acompanhem alguma criança. 

18. É efetuado o registo de todas as crianças que frequentem 

o parque precedendo-se ao controlo da respetiva saída. A 

entrega das crianças é feita junto à porta de saída e ao 

adulto que seja identificado pela criança. 

19. É obrigatório cumprir com as normas de segurança, 

respeitar a sinalética, instruções e indicações referentes a 

cada espaço, bem como as instruções dos(as) 

colaboradores(as) e monitores(as);  

20. Para segurança das crianças, existem regras, restrições de 

idades e altura para utilização dos equipamentos 

21. Respeitar todos, não empurrar, bater ou magoar. 

Comportamento agressivo não é tolerado e serão 

convidados a abandonar as instalações todos os que 

mostrarem o desrespeito pelas regras, sem que haja 

direito ao reembolso de qualquer quantia já paga. 

22. Não pode ser imputada à Bigfun qualquer 

responsabilidade pela perca ou dano em qualquer objeto 

pessoal trazido para dentro das instalações, bem como 

pelos danos pessoais provocados pelos mesmos. 

23. A Bigfun reserva-se o direito de não admitir crianças que 

se encontrem doentes, apresentem ferimentos recentes 

ou em processo de recuperação; 

24. A Bigfun reserva-se o direito de excluir qualquer 

frequentador que não respeitar os pontos referidos ou 

que assuma comportamentos inadequados; 

25. A admissão de qualquer criança implica a assunção da 

responsabilidade dos danos provocados pela mesma, 

quer nas instalações, quer a terceiros; 

26. A Bigfun tem a capacidade para realizar mais do que uma 

festa em simultâneo. 

27. Quando, por motivo fortuito, ou de força maior, a festa 

não se puder realizar na data marcada, poderá a mesma 

ser efetuada em data posterior, condicionada à 

disponibilidade de agenda da Bigfun 

28. Aceitamos pré-reservas que serão válidas pelo período 

máximo de 48 horas, findo o qual, e não havendo 

confirmação, serão automaticamente canceladas, sem 

aviso prévio; 

29. Existe um mínimo de convidados nas festas de 

aniversário com menu 

30. Todos os produtos requisitados para além dos que estão 

incluídos no Menu escolhido serão pagos à parte. 

31. Não são aceites cheques como forma de pagamento das 

festas. 

32. O nosso seguro cobre acidentes ocasionados pelos nossos 

equipamentos, não cobre a má utilização dos mesmos 

33. A Bigfun reserva o direito de pedir reembolso por danos 

provocados pelo não cumprimento das regras descritas 

34. Com a reserva da festa é necessário um sinal no valor de 

50% do mínimo, não reembolsável em caso de 

cancelamento 

35. O pagamento da reserva, compreende a leitura e 

aceitação do presente regulamento 

 
Festas Aniversário 

Parque diversões 

Centro Estudos 

Férias Escolares 


