
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.PLAYBUS.PT l GERAL@PLAYBUS.PT   
TLF: 210 996 731 / 218 023 279 l TLM: 910 853 393 

 
www.facebook.com/Playbus.pt I www.instagram.com/Playbus.pt 

Sede: Estrada Real nº 29, Armazém E, 2710-450 Sintra 
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO  
2020 



 

PLAYBUS l WWW.PLAYBUS.PT l GERAL@PLAYBUS.PT l TLF: 210 996 731 / 218 023 279 l TLM: 910 853 393 
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO COM O PLAYBUS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

O que é o Playbus?? É um autocarro de dois andares com um parque de diversões no interior: escorrega, 2 piscinas de 
bolas, tuneis, rede aranha, saco de boxe e outras brincadeiras que formam um labirinto. 

Um parque de diversões privado para festas de aniversário! 
 

EXTRAS 
A adicionar ao Playbus 

 
Meia Hora Extra ............................ 25€ 
Pinturas Faciais ………………...... 60€  
Modelagem de Balões……….… 40€ 
Insufláveis……..………..… desde 50€ 
Carrinho de Pipocas……….……. 60€ 
Carrinho de algodão doce……..60€ 
Pinhata………………………………40€ 
Saco presente…………………...2,50€ 
Lanche…………………......desde 90€ 
Bolo de aniversário…..desde 19€/kg 
Decoração………….……... Consultar 
  
 

Idade: Para crianças dos 3 aos 10 anos. 
Local: O Playbus desloca-se a um local escolhido pelo cliente (casa, escola ou outro) ou sugerido  
pela Playbus. Fazemos a verificação do local escolhido pelo cliente sem custos adicionais. 
Espaço para a festa: Não sabe onde estacionar o autocarro? Temos espaços parceiros com sala para o lanche.  
Transporte de crianças: O Playbus não transporta crianças, a festa é realizada com o autocarro parado. 
Condições de reserva: 50% na adjudicação e 50% no dia da festa.  
Convites: formato digital ou suporte físico (máximo 25. Convite extra: 0,25€/cada). 
Estacionamento: O Playbus tem 12m (C) x 2,50m (L) x 4m (A).  
Eletricidade: Necessário para a música e ar condicionado. Dispomos de gerador para alugar: 30€ (máx. 2h), 10€/hora adicional. 
 

 
1H: 250€  l  1H30: 275€  I  2H: 300€  I  2H30: 325€ 

 
 
 
 
 
 
 

Inclui: 2 monitores, 25 crianças*, zona lounge, convites e deslocação 
até 20 km a partir de Sintra (40 km no total). O restante percurso é 
taxado a 0,80€/km. 
 
*O nº de crianças pode ser superior a 25, fale connosco! 
 
A Zona Lounge é constituída por tapetes de relva, mesas, cadeiras e chapéu-
de-sol junto ao autocarro. (apenas para espaços privados) 
 
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO COM O AUTOCARRO 
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ALMADA 350€ 

PLAYBUS + 2 MONITORES + SALA PARA LANCHE + 2H30 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARQUE DAS NAÇÕES 350€ 

PLAYBUS + 2 MONITORES + ZONA LOUNGE + SALA PARA LANCHE + 
INSUFLAVEL PALMEIRAS ou MODELAGEM DE BALÕES 

 
 

PLAYBUS + 2 MONITORES + ESPAÇO PARA LANCHE + 2H30 
*Possibilidade de adicionar campo de futebol 

* Pack com Playbus + espaço + insuflável palmeiras: 350€ 
 
 

CASCAIS – BELOURA 320€ 

ESTORIL 420€ 

PLAYBUS + 2 MONITORES + MODELAGEM DE BALÕES 
+ SALA PARA LANCHE +  2H30 

 
 

PLAYBUS + 2 MONITORES + MODELAGEM DE BALÕES +   
SALA PARA LANCHE + 2H30 

370€: festa de manhã ; 440€:festa à tarde + oferta de insuflável 

SINTRA 350€ OEIRAS 350€ 

SANTA IRIA DE AZOIA 320€ 

PLAYBUS + 2 MONITORES + SALA PARA LANCHE +  2H30 
 
 

PLAYBUS + 2 MONITORES + ZONA LOUNGE + SALA PARA LANCHE  
 
 

PLAYBUS + 2 MONITORES + ESPAÇO PARA LANCHE + 2H30 
 
 

Condições de reserva: 50% na adjudicação e 50% no dia da festa. 
Convites: Convites com direções no verso formato digital ou suporte físico (máximo 25. Convite extra: 0,25€/cada). 
Lanche: Pode ser fornecido pela Playbus ou pelo cliente   
Sistema de som: incluído  
Limpeza do espaço: incluída  
Acesso ao espaço: Se o lanche for da responsabilidade do cliente, o cliente tem acesso ao espaço com 30 minutos de antecedência. No fim da festa será dada uma 
tolerância de 30 minutos para o encerramento do espaço.  
Estacionamento: Gratuito em todos os espaços 
Nº de crianças: até 25 (para mais crianças consulte-nos) 

 
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO COM AUTOCARRO + ESPAÇO 

MONTIJO 380€ ALFRAGIDE 370€ 

PLAYBUS + 2 MONITORES + ESPAÇO 
PARA LANCHE + 2H30 
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BASE   75€ 

1 Atividade à escolha entre: 
- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Jogos Tradicionais 
 
 Nº de Animadores: 1 ; Idade recomendada: 3- 12 anos 

Duração:1h30 - 75€ ; 2h - 80€ ; 2h30 - 85€ 
 

2 Atividades à escolha entre: 
- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Jogos Tradicionais 
 
 

2 ATIVIDADES   90€ 

Nº de Animadores: 1 ; Duração: 2h30 – 90€ ; 3h: 100€ 
com 2 animadores: 150€(2h30) ; Idade recomendada: 3- 12 anos 

 
- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Jogos Tradicionais 
 
 

JOGOS  160€ 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada:6 - 12 anos ; Duração: 2h30 

PATRULHA PATA  190€ 
- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- 2 Animadores: Ryder e Skye 
- Teatro de fantoches 
- Mascote: chase, Marshall ou skye 
- Desenhos do tema para colorir 
 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 3-7 anos ; Duração: 2h30 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Mascote Panda que faz 
danças com coreografias 
- Sistema de som 
 

PANDA 180€ 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 2- 5 anos ; Duração:2h30 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- 2 Animadoras: Elsa e Anna 
- Mascote Olaf  
- Máquina de neve 
- Sistema de som 
 
 

FROZEN 190€ 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada:3 - 7 anos ; Duração: 2h30 

LOL  180€ 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Animadora caraterizada de 
Queen Bee 
- Mascote Diva 
 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Animadora caraterizada de 
unicornio 
- Mascote unicórnio 
 

UNICÓRNIO 180€ 
- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- 2 Animadores 
- Mascote Tubarão + dança 
babyshark 
- Sistema de som 
 
 

BABY SHARK 180€ 

MASHA E O URSO  190€ 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- 1 Animadora caraterizada 
de Masha 
- Mascote Urso 
 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Animadoras caraterizadas 
de Shimmer e Shine 
- Mascote Shimmer 
 

SHIMMER & SHINE 190€ 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Animadores caraterizados 
com fatos de corrida 
- 2 karts a pedais 
 
 

CARS 190€ 

ANGRY BIRDS  190€ 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Desenhos para colorir do tema 
- Mascote Angry Bird 
- Atelier com balões Angry Bird 
 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Animadoras caraterizadas de 
Princesas 
 

PRINCESAS 170€ 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- 2 Animadores caraterizados 
de super herói e super heroina 
 
 

SUPER HEROIS 180€ 

MICKEY MINNIE  180€ 
- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Animadora caraterizada de 
Minnie 
- Mascote Mickey ou Minnie 
vermelha ou Minnie rosa 
 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Animadora Corujinha 
- Mascote Catboy 
- Desenhos para colorir do 
tema 
 

PJ MASKS 190€ 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- 2 Animadores: Lady Bug e 
Cat noir 
- Pinhata 
 
 

LADY BUG 180€ 

As mascotes incluídas nos packs de animação são realizadas durante cerca de 20 minutos por um dos animadores que já está presente na festa 
A duração prevista em cada pack pode ser alterada. Adicionar 30 minutos tem um custo de 10€ por cada animador. Oferta de Convites 

Sugestão: Pack com 2 animadores: até 25 crianças ; Pack com 1 animador e 1 atividade: até 25 crianças ; Pack com 1 animador e 2 atividades: até 15 crianças 
 

TARTARUGA NINJA  180€ 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Atelier Tartaruga Ninja 
com balões 
- Mascote Tartaruga Ninja 
 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Jogo caça ao pokemon 
- Mascote Pikachu 
 

POKEMON 190€ 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Pinhata 
- Mascote Mínimos  
 
 

MINIMOS 190€ 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO - PACKS DE ANIMAÇÃO 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 3-8 anos ; Duração: 2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 3- 8 anos ; Duração:2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada:2 - 6 anos ; Duração: 2h30 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 3-6 anos ; Duração: 2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 3- 6 anos ; Duração:2h30 

Adicionar atelier braceletes mágicas: 20€ 
Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada:3 - 8 anos ; Duração: 2h30 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada:3 - 10 anos ; Duração: 2h30 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada:3-8 anos ; Duração: 2h30 

*vários super heróis disponiveis 

 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 3-10 anos ; Duração:2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 3-6 anos ; Duração: 2h30 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 3-6 anos ; Duração:2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 2-7 anos ; Duração: 2h30 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 3-6 anos ; Duração:2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada:3-8 anos ; Duração: 2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 3-8 anos ; Duração: 2h30 
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INSUFLÁVEL COM ANIMAÇÃO  155€ PAINTBALL  

Local para a festa: Lisboa, Sintra, Cascais, Mafra 
Orçamento consoante o local, contate-nos para mais informações 

Idade recomendada: + 8 anos 
 

PIRATAS  180€ 
- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Animadores caraterizados de 
Piratas 
- Caça ao Tesouro 
- Tesouro com doces e brindes 
 

- Pinturas Faciais 
- Jogos Tradicionais 
- Jogos com Músicas 
- Dança do Hula Hula 
- Jogo do Limbo 
 

HAVAIANA 180€ 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Animadores caraterizados  
de Índios 
- Jogos Tradicionais  
- 2 Tendas + fitas com penas 
 
 

INDIOS 190€ 
- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Darth Vader + Princesa Leia 
- Pinhata com doces e  
brindes 
 
 

STAR WARS 180€ 

FASHION 190€ 

- Pinturas Faciais/Maquilhagem 
- Pintar as unhas 
- Penteados Coloridos 
- Acessórios divertidos 
- Desfile 
 

- Pinturas Faciais  
- Danças com coreografias 
- Jogos com músicas  
- Sistema de Som  
 

DANÇAS 180€ 

DISCOTECA 180€ 

- Pinturas Faciais 
- Tatoos 
- Danças com coreografias 
- Sistema de Som e Luzes 
 

- Pinturas Faciais 
fluorescentes 
- Danças com coreografias 
- Sistema de Som e Luzes 
- 25 Pulseiras,15 colares e 
10 óculos glow 
 

DISCOTECA GLOW 220€ 

- Sistema de som/Karaoke 
- Músicas variadas 
- Jogos com músicas 
- Tatoos ou Pinturas Faciais 
 
 

KARAOKE 220€ 

FANTOCHES  170€ 

- Pinturas Faciais 
- Modelagem de Balões 
- Teatro de Fantoches (máx. 15 
minutos) 
 

PORQUINHA PEPPA 175€ 

- Jogos Tradicionais 
- Jogos com água 
- Modelagem de balões 
 
 

VERÃO 170€ 

FUTEBOL 190€ 

- Jogo de Futebol 
- Jogos Tradicionais 
- Modelagem de Balões 
- Insuflável Baliza 
 

PALHAÇO 190€  MÁGICO 160€ 

- 1 Atividade á escolha: 
Pinturas Faciais, Modelagem 
de Balões ou Jogos 
- Insuflável ou piscina de 
bolas á escolha até 90€ 
 

Nº de Animadores: 1 ; Idade recomendada: 3- 12 anos ; Duração: 2h30 

Nº de Animadores: 1 ; Idade recomendada:+5anos;Duração: 45min 

Um espetáculo de magia 
com muito humor e 
interação com as crianças. 
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO - PACKS DE ANIMAÇÃO 

- Piscina de bolas pequena 
- Modelagem de Balões 
- Mascote Peppa 
- Conto de História do tema 
 
 Nº de Animadores: 1 ; Idade recomendada: 3-5 anos ; Duração: 2h30 

Pack com 2 animadores e 2 atividades: 210€ 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 3-10 anos ; Duração:2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada:5-10 anos ; Duração: 2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 6-10 anos ; Duração: 2h30 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 4-7 anos ; Duração: 2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 6-10 anos ; Duração:2h30 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 5-10 anos ; Duração: 2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 5-10 anos ; Duração:2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada:5-10 anos ; Duração: 2h30 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 8-12 anos ; Duração: 2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 8-12 anos ; Duração: 2h30 Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 8-12 anos ; Duração: 2h30 

Nº de Animadores: 2 ; Idade recomendada: 5-12 anos ; Duração: 2h30 Nº de Animadores: 1 ; Idade recomendada: 4-8 anos ; Duração: 2h30 

Um espetáculo cheio de 
risadas que vai entreter e 
cativar as crianças 
 

130€ - MÁGICO + BALÕES 
VÁLIDO EM DIAS DE SEMANA 

 

A duração prevista em cada pack pode ser alterada. Adicionar 30 minutos tem um custo de 10€ por cada animador (exceto palhaço e mágico). Oferta de Convites 
Sugestão: Pack com 2 animadores: até 25 crianças ; Pack com 1 animador e 1 atividade: até 25 crianças ; Pack com 1 animador e 2 atividades: até 15 crianças 
 



 

PLAYBUS l WWW.PLAYBUS.PT l GERAL@PLAYBUS.PT l TLF: 210 996 731 / 218 023 279 l TLM: 910 853 393 
 

 
 

ALADINO    80€ 

 
 

GELADOS  
250€/200€* 

v 

GERADOR 
Dexter 3200w  30€ 

 
 v 

TENDA INSUFLÁVEL 
 120€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40€: Adicionado a um pack de 
animação ou Playbus (máx. 30 min) 
 
50€: Aluguer diário de um fato de 
mascote (independentemente do nº 
de horas que usar) 
 
80€: Mascote com animador durante 
45min/1h  
 
100€: Mascote com animador + 
modelagem de balões (1h30) 
 
125€: Mascote com animador + 
pinturas faciais (2h30) 
 
110€: 2 Mascotes com 1 animador 
durante 1h (30 min cada) 
 
150€: 2 Mascotes com 2 animadores 
durante 45min/1h 

MASCOTES 

 PIPOCAS  
125€/60€* 

ALGODÃO DOCE 
125€/60€* 

HOT DOG 
 225€/175€*  

SISTEMA DE SOM 
20€/45€ 

SISTEMA DE SOM TROLLEY 400W: 20€  
YAMAHA DBR 12 C/ TRIPÉ – 1000W: 45€ 

 

TENDA 
75€ 

KARTS A PEDAIS 
30€/cada 

Idade aconselhada: 3 – 8 anos 

125€: 2h  ;  Hora adicional: 25€ 
Pipocas à descrição com operador 

125€: 2h  ;  Hora adicional: 25€ 
Algodão doce à descrição com operador 

225€: 2h30 com operador (até 50 doses) 
3,5€ cada cachorro adicional 

 
250€: 2h30 com operador (até 50 doses) 

2,5€ cada gelado adicional 

MÁQUINA DE NEVE  
30€ 

MÁQUINA DE BOLAS 
SABÃO 30€ 

MÁQUINA DE FUMO 
30€ 

 
Medidas: 4,9m(C) x 2,45m(L) x 3m(A) 

*É necessário ficar ligada à eletricidade 

Medidas: 3m(C) x 3m(L) x 3,15m(A)  

MASCOTES, FOOD E EXTRAS 

*Aluguer adicionado a outro equipamento  
Inclui 1L. Cada litro adicional: 15€ 

*Aluguer adicionado a outro equipamento 
Inclui 1L. Cada litro adicional: 15€ 

*Aluguer adicionado a outro equipamento 
Inclui 1L. Cada litro adicional: 15€ 

 
2h: 30€  

Hora adicional: 10€ 

*na contratação de um pack de animação *na contratação de um pack de animação *na contratação de um pack de animação *na contratação de um pack de animação 
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8 pães de leite de queijo  
8 pães de leite de fiambre 
8 pães de leite mistos 
8 queques 
15 brownies de chocolate 
2 taças de gomas (300g/cada) 
2 taças pipocas doces (75g/cada) 
1 taça rebuçados (200g) 
4 taças Batatas fritas (100g/cada) 
Bolachas sortidas (400g) 
25 Chupas 
 
2 Sumos 1,5L 
2 Ice Tea 1,5L 
3 Àguas 1,5L 
 
Toalha  
30 pratos  
50 copos 
40 guardanapos 
40 talheres 

8 sandes (triangulo) de queijo  
8 sandes (triangulo) de fiambre 
8 pães de leite de queijo  
8 pães de leite de fiambre 
8 queques  
15 brownies de chocolate 
2 taças de gomas (300g/cada) 
2 taças pipocas doces (75g/cada) 
1 taça rebuçados (200g/cada) 
4 taças Batatas fritas (100g/cada) 
Bolachas sortidas (400g) 
25 Chupas 
 
10 fatias Salame chocolate (55g) 
25 mini croquetes de carne 
25 mini rissois de camarão 
25 mini enrolados de salsicha 
 
2 Sumos 1,5L 
2 Ice Tea 1,5L 
4 Àguas 1,5L 
 
Toalha  
30 pratos  
50 copos 
40 guardanapos 
40 talheres 

15 sandes (triangulo) de queijo  
15 sandes (triangulo) de fiambre 
8 pães de leite de queijo  
8 pães de leite de fiambre 
8 queques 
15 brownies de chocolate 
2 taças de gomas (300g/cada) 
2 taças pipocas doces (75g/cada) 
2 taças rebuçados (200g/cada) 
4 taças Batatas fritas (100g/cada) 
Bolachas sortidas (400g) 
30 Chupas 
 
20 fatias Salame chocolate (55g) 
40 mini croquetes de carne 
30 mini rissois de camarão 
30 mini enrolados de salsicha 
25 mini pasteis de bacalhau 
25 coxinhas de frango 
 
Maquina de café + 15 capsulas 
2 Sumos 1,5L 
2 Ice Tea 1,5L 
4 Àguas 1,5L 
2 Coca-Cola 1,5L 
10 Cervejas mini 
 
Toalha  
50 pratos  
100 copos 
50 guardanapos 
50 talheres 
 

10 sandes de queijo 
10 sandes de fiambre 
8 paes de leite de queijo 
8 paes de leite de fiambre 
12 caixinhas do tema com gomas 
12 tubetes do tema com smarties 
12 bombons variados 
15 brownies de chocolate 
10 cubos de bolo 
12 recipientes do tema c/ pipocas 
12 recipientes do tema c/ batatas 
fritas 
20 mini brigadeiros 
25 mini croquetes 
25 mini enrolados de salsicha 
25 mini rissóis 
  
18 garrafinhas personalizadas 
9 pacotinhos de bongo 
9 pacotinhos de ice tea 
  
15 bandeirinhas para sandes 
Toalha + saia de mesa 
30 pratos + 30 copos 
30 guardanapos 
30 talheres 
 

75 mini salgados è escolha 

10 cupcakes 
10 bolachas decoradas 
10 espetadas de marshmallows 
12 copinhos de leite creme 
12 copinhos de mousse 
12 tubetes com smarties 
12 caixinhas de batatas fritas 
12 caixinhas de pipocas 
12 garrafas de àgua 
Personalizado de acordo com o tema  

PERSONALIZADO – 200€ 

40 Miniaturas: bolas de berlim, pasteis 
de nata, bolachinhas hungaras e 
croissants açucarados 

8 pães de leite de queijo  
8 pães de leite de fiambre 
2 taças de gomas (300g/cada) 
2 taças pipocas doces (75g/cada) 
4 taças Batatas fritas (100g/cada) 
25 Chupas 
10 mini bolas de berlim 
10 mini pasteis de nata 
10 bolachas hungaras 
10 mini croissants açucarados 
10 fatias de salame de chocolate 
25 mini croquetes de carne 
25 mini rissois de camarão 
25 mini enrolados de salsicha 
 
2 Sumos 1,5L 
2 Ice Tea 1,5L 
3 Àguas 1,5L 
 
Toalha  
30 pratos  
50 copos 
40 guardanapos 
40 talheres 

 
 

 
  

 
 

OPÇÃO 1 - 90€ 
 

 
 

 
 

OPÇÃO 2 - 150€ 
 

OPÇÃO 3 - 220€ 
Crianças + adultos 

 

 
 

EXTRA SALGADOS 55€ 
 

PROVENÇAL – 160€ 
 

 
 

EXTRA DOCES 50€ 
 

OPÇÃO 4 - 175€ 
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO - LANCHE 
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Painel de balões B  
130€ 

 
  

 

19€/kg: Decoração com imagem | 22€/kg: Relevo ou 3D 
Massas tradicionais: pão de ló ou chocolate 
Massas sabores: Ananás, Cenoura, Chocolate, Coco, Iogurte, Laranja, Limão 
Coberturas: Chantilly, Chocolate, Ovo, Pasta de açucar/Chocopan 
Recheios: Chantilly, Chocolate, Ovo, Leite Condensado, doce de morango 
 

 
 

PROVENÇAL  
BASE 130€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Colunas de 
balões 45€ 

Arco de balões 
na mesa 50€ 

Arco de balões 
60€ 

Arco 
desconstruído 60€ 

2 colunas c/ foil no topo: 60€ 
 

Arco de balões +  
2 colunas: 95€ 

Arco de balões preso na mesa 
 (mesa com 1,70 – 2,10m) 

Este arco pode ser adaptado à 
decoração provençal ou temática 

Temática A 
90€ 

Temática B 
120€ 

Painel de balões A 
100€ 

Tela decorativa + arco de 
balões 

Tela decorativa + arco de 
balões + 2 colunas de balões 

Painel com 190 balões 
Adicionar lanche personalizado: 200€ 

Tela decorativa + painel de 
balões retangular  

Balões a Hélio 
40€ 

40€: 20 balões a hélio 
55€: 35 balões a hélio 

1,30€: cada balão adicional 

Balão Foil 
9€ 

Letra ou número  
9€: sem hélio 

13€: com hélio 

Balão com 
Vareta 

1€/cada balão 
1,5€/cada balão c/ led 

 

Conjunto hélio 
25€ 

Conjunto decorativo 
com 7 balões a hélio 

 

Balões simples  
5€ 

5€: 20 balões 
8€: 40 balões 

 

Largada de balões 

100 balões: 175€ 
200 balões: 225€ 
500 balões: 400€ 

Oferta convidados 
2,5€/saco* 

Pinhata  
40€ 

Descartáveis   
com tema 20€ 

 

Disparo de confetis 
5€ 

Máquina de café 
25€ 

Mesa Infantil 
 5€ 

20 guardanapos + 8 copos 
+ 8 pratos 

Recheada de doces e 
brindes 

Inclui 20 cápsulas Mesa + 2 bancos 
Inclui: 1saco de gomas + 1 apito 

+ 1 balão + 3 rebuçados + 1 
chupa + 1 brinde 

BOLO DE ANIVERSÁRIO  
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO - DECORAÇÃO 

DECOR A  
225€ 

DECOR B 
275€ 

Decoração com 2 metros: Arco 
desconstruído + 3 cilindros + 
figuras do tema + bandejas + 
flores + tapete 

Decoração com 3m/3,5m: 
2 Arcos desconstruídos + 
mesas + 3 cilindros + 
figuras do tema + bandejas 
+ flores + tapete 

DECOR C 
350€ 

Adicionar Lanche Decor: 80€ (inclui: 8 bolachas decoradas + 8 cupcakes +  
8 tubetes c/smarties + 15 brigadeiros + 15 beijinhos) 

Adicionar Lanche Decor: 80€ (inclui: 8 bolachas decoradas + 8 cupcakes +  
8 tubetes c/smarties + 15 brigadeiros + 15 beijinhos) 

Painel de balões B + Mesa 
provençal + 2 cubos com 
estrelas + banquinho + 2 vasos 
+ suporte para bolo + 2 
bandejas 
 

PROVENÇAL 
175€ 

Decoração de luxo com 5 
metros: Painel gigante +    
Arco desconstruído + flores+ 
mesas + mobiliário variado+ 
diversas figuras do tema + 
bandejas+ tapete 

Adicionar Lanche Decor: 80€ (inclui: 8 bolachas decoradas + 8 cupcakes +  
8 tubetes c/smarties + 15 brigadeiros + 15 beijinhos) 

Adicionar Lanche Decor: 80€ (inclui: 8 bolachas decoradas + 8 cupcakes +  
8 tubetes c/smarties + 15 brigadeiros + 15 beijinhos) 

Adicionar Lanche Decor: 80€ (inclui: 8 bolachas decoradas + 8 cupcakes +  
8 tubetes c/smarties + 15 brigadeiros + 15 beijinhos) 

Arco desconstruído + Mesa 
provençal + 2 cubos com 
estrelas + banquinho + 6 balões 
a hélio + 2 vasos + suporte para 
bolo + 2 bandejas 
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Medidas: 2,5m(C) x 2,5m(L) x 2m(A) 
Idade aconselhada: 2 – 6 anos 

Medidas: 3,6m(C) x 3,5m(L) x 3,8m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 4,9m(C) x 2,3m(L) x 2,2m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 5,5m(C) x 2,9m(L) x 2,35m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

CASTELINHO    
60€ / 55€* 

ALADINO   
80€ / 70€* 

 
Os valores apresentados são para um aluguer diário, sem monitor com entrega, montagem e recolha na nossa zona de oferta 

*Valor válido na contratação de um pack de animação com 2 animadores ou Playbus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas: 2,55m(C) x 2,5m(L) x 2,15m(A) 
Idade aconselhada: 2 – 6 anos 

Medidas: 2m(C) x 1,9m(L) x 2,05m(A) 
Idade aconselhada: 2 – 6 anos 

Medidas: 3,5m(C) x 3m(L) x 2m(A) 
Idade aconselhada: 2 – 6 anos 

Medidas: 3,7m(C) x 1,7m(L) x 2,3m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 3m(C) x 3m(L) x 2,5m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 8 anos 

Medidas: 2,5m(C) x 2,65m(L) x 2,3m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 6 anos 

Medidas: 4m(C) x 2,95m(L) x 2,5m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 4m(C) x 3m(L) x 2,3m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 4,4m(C) x 2,6m(L) x 2,2m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 5,5m(C) x 3,1m(L) x 2,5m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 6m(C) x 3,1m(L) x 2,6m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 5,6m(C) x 2,75m(L) x 2,1m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

PALMEIRAS    
60€ / 55€* 

BABY PARK 
55€ / 50€* 

COLORIDO 
65€ / 60€* 

PINK 
65€ / 60€* 

PULA PULA  
75€ / 70€* 

SOBE E DESCE    
75€ / 70€* 

PIKI 
80€ / 75€* 

LEME 
 85€ / 80€* 

SUFLAS 
85€ / 80€* 

 TRINA 
80€ / 75€* 

DUPLO ESCORREGA   

90€ / 80€* 
CASTELO ESCORREGA 

90€ / 80€* 
CIRCUITO    

 90€ / 80€* 
PERCURSO 

90€ / 80€* 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO – INSUFLÁVEIS 
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Medidas: 5,5m(C) x 4m(L) x 3m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Temas disponíveis: Patrulha pata, Frozen,  
Cars, Panda, Mickey&Minnie e Super heróis 

Medidas: 4m(C) x 3m(L) x 2,85m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas: 5m(C) x 2,85m(L) x 2,75m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 8 anos 

Medidas: 3,6m(C) x 3,9m(L) x 2,7m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 3,5m(C) x 3,5m(L) x 2,7m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 4,15m(C) x 2,6m(L) x 2,50m(A) 
Idade aconselhada: 3 - 10 anos 

Medidas: 3,95m(C) x 3,4m(L) x 2,2m(A) 
Idade aconselhada: 3 - 10 anos 

Medidas: 3,95m(C) x 2,6m(L) x 2,6m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

BANNER 110€ / 100€* Medidas: 4m(C) x 3m(L) x 2,35m(A)        Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 7,2m(C) x 3,7m(L) x 2,7m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 4,95m(C) x 3,4m(L) x 4m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 4m(C) x 3m(L) x 3m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 7m(C) x 3,5m(L) x 3,5m(A) 
Idade aconselhada: 5 – 10 anos 

TEMÁTICO  
90€ / 80€* 

CASA C/ ESCORREGA 
90€ / 80€* 

PALÁCIO 
95€ / 85€* 

COMBI 
100€ / 90€* 

 HOMEM ARANHA 
100€ / 90€* 

PEIXINHOS 
100€ / 90€* 

TROPICAL 
100€ / 90€* 

SELVA  
100€ / 90€* 

MOSTEIRO 
110€ / 100€* 

BUS 
120€ / 110€* 

 PRINCESAS 
 125€ / 115€* 

REINO ENCANTADO 
120€ / 110€* 

Os valores apresentados são para um aluguer diário, sem monitor com entrega, montagem e recolha na nossa zona de oferta 
*Valor válido na contratação de um pack de animação com 2 animadores ou Playbus 

 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO – INSUFLÁVEIS 



 

PLAYBUS l WWW.PLAYBUS.PT l GERAL@PLAYBUS.PT l TLF: 210 996 731 / 218 023 279 l TLM: 910 853 393 
 

Medidas: 6,5m(C) x 3,6m(L) x 4m(A) 
Idade aconselhada: 4 – 12 anos 

 
  

Medidas: 6,5m(C) x 3,5m(L) x 5,2m(A) 
Idade aconselhada: 5 – 12 anos 

Medidas: 4,85m(C) x 3,9m(L) x 4,4m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 5,8m(C) x 3,9m(L) x 4,6m(A) 
Idade aconselhada: 5 – 12 anos 

FANTASIA  
140€ / 125€* 

Medidas: 8m(C) x 3m(L) x 2,8m(A) 
Idade aconselhada: 4 – 12 anos 

 REINO DA 
AVENTURA  

240€ / 220€* 
BARCO PIRATA 
 250€ / 230€* 

Medidas: 9,5m(C) x 3,3m(L) x 3,5m(A) 
Idade aconselhada: 5 – 12 anos 

PISTA DE OBSTÁCULOS 
160€ / 140€* 

Medidas:14m(C) x 3,5m(L) x 5,2m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 12 anos 

Medidas:10,5m(C) x 6,10m(L) x 4m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 12 anos 

Medidas:27,5m(C) x 3,5m(L) x 4,3m(A) 
Idade aconselhada: 5 – 14 anos 

    A + B: 300€ / 280€* l Medidas: 17,5m(C) x 3,5m(L) x 3,5m(A) 
A + C: 350€ / 330€* l Medidas: 20m(C) x 3,5m(L) x 4,3m(A) 

     B + C: 295€ / 275€* l Medidas: 17,5m(C) x 3,5m(L) x 4,3m(A) 
Idade aconselhada: 5 – 14 anos 

+ 

+ 
C 
 

A 
 

+ 
B 

C 

A 

Medidas: 10m(C) x 3,5m(L) x 4,3m(A) 
Idade aconselhada: 5 – 14 anos 

Medidas:7,5m(C) x 3,5m(L) x 2,2m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 12 anos 

Medidas: 10m(C) x 3,5m(L) x 3,5m(A) 
Idade aconselhada: 5 – 14 anos 

MONTANHA 
130€ / 120€* 

IMPÉRIO 
140€ / 125€* 

UNICORNIO 
130€ / 120€* 

BOLO 
135€ / 120€* 

DESAFIO PARCIAL 
295€ / 270€* DESAFIO TOTAL 

460€ / 430€* 

DESAFIO “B” 130€ / 120€* DESAFIO “C” 180€ / 165€*   DESAFIO “A” 185€ / 170€* 

 
Os valores apresentados são para um aluguer diário, sem monitor com entrega, montagem e recolha na nossa zona de oferta 

*Valor válido na contratação de um pack de animação com 2 animadores ou Playbus 
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO – INSUFLÁVEIS 
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ALADINO    80€ 

PISCINA DE BOLAS  
C/ ESCORREGA  
100€ / 90€* 

AIR BUNGEE 
450€ / 430€* 

 
Os valores apresentados são para um aluguer diário, sem monitor com entrega, montagem e recolha na nossa zona de oferta 

*Valor válido na contratação de um pack de animação com 2 animadores ou Playbus 
 

BOLO C/ PISCINA DE BOLAS 
375€ / 355€* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 PISCINA DE BOLAS 
PEQUENA  

60€ / 55€* 

PISCINA DE BOLAS 
REDONDA  

75€ / 70€* 

PISCINA DE BOLAS 
QUADRADA 
 80€ / 75€*  

Medidas: 2,5m(C) x 2,5m(L)  
Idade aconselhada: 2 – 6 anos 

Medidas: 2,5m (diâmetro) 
Idade aconselhada: 2 – 6 anos 

Medidas: 1,5m(C) x 1,5m(L)  
Idade aconselhada: 2 – 6 anos 

Medidas: 4,9m(C) x 2,4m (diâmetro) 
Idade aconselhada: 3 – 6 anos 

 T2  
100€ / 90€* 

NAVE DE BOLAS 
140€ / 125€* 

PISCINA DE BOLAS   
MAXI 260€ / 240€* 

Medidas: 6m(C) x 4m(L)  
Idade aconselhada: + 4 anos 

Medidas: 3,5m(C) x 3,5m(L) 
Idade aconselhada: 3 – 6 anos 

Medidas: 3,4m(C) x 3m(L) x 2,5m(A)  
Idade aconselhada: 2 – 8 anos 

Medidas: 9m(C) x 9m(L) x 7m(A) 
Idade aconselhada: +5 anos 

 

 TORRE DE BOLAS   
140€ / 130€* 

TRAMPOLIM “S”     
80€ / 70€* 

TRAMPOLIM “M”  
95€ / 85€* 

TRAMPOLIM “L” 

120€ / 110€* 

Medidas: 8m(C) x 2,75m(L) x 3,5m(A)  
Idade aconselhada: 2 – 10 anos 

 

*É necessário ficar ligada à eletricidade *É necessário ficar ligada à eletricidade 

IMPÉRIO C/PISCINA DE BOLAS  
175€ / 155€* 

Medidas: 8,2m(C) x 3,6m(L) x 4m(A) 
Idade aconselhada: 4 – 12 anos 

Obrigatório contratar dois monitores 

Medidas: 3,8m (diâmetro) x 2,70m(A)  
Idade aconselhada: 3 – 12 anos 

EQUIPAMENTOS COM BOLAS E TRAMPOLINS 

Medidas: 10m(C) x 4,5m(L) x 4,6m(A) 
Idade aconselhada: 4 – 12 anos 

 
 

Medidas: 2,70m (diâmetro) x 2,5m(A)  
Idade aconselhada: 3 - 12 anos 

Medidas: 2m (diâmetro) x 2,1m(A)  
Idade aconselhada: 3 - 12 anos 
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Medidas: 8m(C) x 3m(L) x 2,8m(A) 
Idade aconselhada: 4 – 12 anos 

Medidas: 6,1m(C) x 5,9m(L) x 1,5m(A) 
Idade aconselhada: +7 anos 

Medidas: 12m(C) x 7m(L) x 2,7m(A) 
Idade aconselhada: 4 - 12 anos 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAREDE DE ESCALADA 
160€ / 140€* 

SNOOKER HUMANO 
160€ / 140€* 

MATRAQUILHOS 
HUMANOS  

185€ / 165€* 

Medidas: 13m(C) x 6m(L) x 2m(A) 
Idade aconselhada: + 5 anos 

Medidas: 6,5m(C) x 3,85m(L) x 0,5m(A) 
Idade aconselhada: + 4 anos 

Medidas: 4,1m(C) x 4,6m(L) x 5,1m(A) 
Idade aconselhada: 4 – 12 anos 

TOUPEIRA 

180€ / 160€* 

TOURO MECÂNICO 
300€ / 285€* 

Medidas: 5m(C) x 5m(L) x 1m(A) 
Idade aconselhada: +10 anos 

SURF MECÂNICO 
300€ / 285€* 

Medidas: 5m(C) x 5m(L) x 1m(A) 
Idade aconselhada: +10 anos 

Medidas: 2,75m(C) x 1,7m(L) x 0,8m(A) 
Idade aconselhada: + 7 anos 

Medidas:1,5m(C) x 0,75m(L) x 0,95m(A) 
Idade aconselhada: +5 anos 

PISTA DE KARTS 
300€ / 280€* 

BALIZA 
80€ / 70€* 

LUTADORES DE SUMO 
135€ / 120€* 

RINGUE DE BOXE  
135€ / 120€* 

GLADIADOR 
150€ / 135€* 

 MATRAQUILHOS 
70€ / 65€* 

PING PONG 
70€ / 65€* 

HIPPO  
195€ / 175€* 

Se roubas uma bola, levas 
com o martelo! O mais rápido a guardar as 

bolas no cesto ganha! 

6 participantes e 1 toupeira. Cada participante tem de tirar uma bola mas se a toupeira reparar, 
o participante leva com o martelo na cabeça e tem de esperar pela próxima oportunidade! 

4 participantes têm de retirar do centro uma bola da sua cor mas como estão presos com 
um elástico, não vai ser tarefa fácil! O mais rápido a guardar as bolas no cesto ganha! 

obrigatório contratar um monitor 
Inclui 3 karts 

Medidas: 4,1m(C) x 4m(L) x 2,2m(A) 
Idade aconselhada: 5 – 12 anos 

Medidas: 3,3m (Diâmetro) 
Idade aconselhada: + 8 anos 

Medidas: 3,3m(C) x 2,6m(L) x 2,45(A) 
Idade aconselhada: +3 anos 

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 

obrigatório contratar monitor obrigatório contratar monitor 

Medidas: 4,5m(C) x 4,5m(L) x 2m(A) ; Idade aconselhada: + 6 anos Medidas: 5,8m(C) x 5,8m(L) x 2,2m(A)  Idade aconselhada: + 6 anos 

Os valores apresentados são para um aluguer diário, sem monitor com entrega, montagem e recolha na nossa zona de oferta 
*Valor válido na contratação de um pack de animação com 2 animadores ou Playbus 
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INSUFLÁVEIS DE VERÃO 

Os valores apresentados são para um aluguer diário, sem monitor com entrega, montagem e recolha na nossa zona de oferta 
*Valor válido na contratação de um pack de animação com 2 animadores ou Playbus 

  

TORRE DE ÁGUA  
140€/130€* 

IMPÉRIO COM PISCINA 
DE ÁGUA 

175€/155€* 

PISCINA DE ÁGUA MAXI  
195€ / 175€* 

PISCINA DE ÁGUA 
COM ESCORREGA  

100€ / 90€* 

Medidas: 6m (C) x 4m(L)  
Idade aconselhada: + 4 anos 

Medidas: 4,9m(C) x 2,4m (diâmetro) 
Idade aconselhada: 3 – 6 anos 

Medidas: 8m(C) x 2,75m(L) x 3,5m(A)  
Idade aconselhada: 2 – 10 anos 

 

Medidas: 8,2m(C) x 3,6m(L) x 4m(A) 
Idade aconselhada: 4 – 12 anos 

BOLO COM PISCINA DE ÁGUA 
325€/300€* 

 

Medidas: 10m(C) x 4,5m(L) x 4,6m(A) 
Idade aconselhada: 4 – 12 anos 

 
 

Insufláveis compatíveis com espuma: piscina maxi, piscina c/ 
escorrega , império com piscina , torre, bolo com piscina,  

gladiador, ringue de boxe e matraquilhos humanos 
 

275€ a adicionar a um insuflável 
Inclui 25L e operador 3H 

 
 

CANHÃO DE ESPUMA 
275€ 

WATER BALL  
100€/90€* 

Medidas: 2m de diâmetro  
Idade aconselhada: +3 anos 

 

*obrigatório contratar monitor:  
45€ (até 3h) + 7,5€/hora adicional 

Cada bola  

AQUÁTICO – CANDY 
225€/200€* 

 

Medidas: 6m(C) x 1,5m(L) x 3m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 12 anos 

 
 

Para utilizar em cima da piscina 

Medidas: 10m(C) x 2m(L) x 0,5m(A) 
Idade aconselhada: + 5 anos 

 
 

DESLIZANTE 
150€/130€* 
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Medidas: 6,5m(C) x 3,6m(L) x 4m(A) 
Idade aconselhada: 4 – 12 anos 

 
 

Medidas: 4,9m(C) x 2,3m(L) x 2,2m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASTELO ESCORREGA 
90€/80€* 

SOBE E DESCE 
75€ / 70€* 

PIKI 
80€ / 75€* 

SUFLAS 
85€ / 80€* 

Medidas: 6m(C) x 3,1m(L) x 2,6m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 4,15m(C) x 2,6m(L) x 2,50m(A) 
Idade aconselhada: 3 - 10 anos 

Medidas: 4,95m(C) x 3,4m(L) x 4m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

PEIXINHOS 
100€ / 90€* 

MOSTEIRO 
110€ / 100€* 

Medidas: 6,5m(C) x 3,5m(L) x 5,2m(A) 
Idade aconselhada: 5 – 12 anos 

Medidas: 10m(C) x 3,5m(L) x 4,3m(A) 
Idade aconselhada: 5 – 14 anos 

IMPÉRIO 
140€/125€* 

MONTANHA 
130€ / 120€* 

DESAFIO C  
180€ / 165€* 

Outros insufláveis que podem ficar virados para a piscina: 
Duplo escorrega , Circuito , Percurso , Selva , Tropical , Homem aranha e Fantasia. 

 

Os valores apresentados são para um aluguer diário, sem monitor com entrega, montagem e recolha na nossa zona de oferta 
*Valor válido na contratação de um pack de animação com 2 animadores ou Playbus 

  

INSUFLÁVEIS PARA PISCINA 

Medidas: 3,7m(C) x 1,7m(L) x 2,3m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 

Medidas: 4m(C) x 2,95m(L) x 2,5m(A) 
Idade aconselhada: 3 – 10 anos 
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Festa de aniversário com o Playbus 
1. As festas de aniversário são realizadas no Playbus - um autocarro de dois andares que está transformado num parque de diversões;  
2. São necessários cinco lugares de estacionamento para as dimensões do autocarro (12m de comprimento, 2.40m de largura e 4m de altura);  
3. É da responsabilidade do cliente, caso não opte por um espaço parceiro Playbus, assegurar que o local se encontre disponível, seja seguro, adequado (o pavimento não 

pode ser inclinado) e que tenha acessos que possibilitem a passagem do autocarro; 
4. Caso o local escolhido para o estacionamento do autocarro seja de domínio público é necessária uma licença de ocupação da via pública emitida pelas entidades 

responsáveis;  
5. O processo de licenciamento é da responsabilidade do cliente bem como o pagamento da devida licença, salvo se o mesmo for solicitado pelo cliente com antecedência à 

Playbus;  
6. Em caso de avaria mecânica, condições meteorológicas adversas ou outras circunstâncias que nos impossibilitem de chegar ao local, a Playbus procede à devolução do 

dinheiro na íntegra; Caso o Playbus chegue depois da hora marcada (devido às circunstâncias mencionadas anteriormente) e se não for possível completar a duração 
contratada, a Playbus compromete-se a fazer um ajuste no preço acordado consoante o tempo que o autocarro permanecer na festa. 

7. As regras de utilização do Playbus encontram-se à entrada do mesmo e devem ser respeitadas;  
8. A lotação do parque infantil é de 25 crianças com idades compreendidas entre os 3 os 10 anos e altura máxima de 1,5m;  
9. A entrada de adultos no autocarro é condicionada;  
10. Para segurança e supervisão das crianças, estarão sempre presentes dois monitores presentes;  
11. É da responsabilidade dos pais do aniversariante garantir que as crianças estejam aptas para a prática da atividade, assim como alertar os monitores para eventuais alergias 

ou problemas de saúde das crianças participantes.  
12. Para prevenir acidentes, a utilização do Playbus obriga à remoção de sapatos;  
13. É aconselhado o uso de meias na realização da atividade dentro do Playbus sendo que não é fator obrigatório. 
14. O Playbus não dispõe de instalações sanitárias pelo que é da responsabilidade do cliente, quando não optar por um espaço parceiro Playbus, responder a esta necessidade; 
15. O Playbus está equipado com ar condicionado e iluminação para eventos noturnos sendo da responsabilidade do cliente fornecer uma tomada de energia elétrica, caso 

seja necessário utilizar estes equipamentos ou em alternativa pode solicitar antecipadamente o aluguer do gerador da Playbus; 
16. Durante a festa, o cliente é responsável por qualquer dano causado no interior e exterior do veículo por qualquer membro do grupo de convidados; 
17. Não são tolerados comportamentos inadequados pelo que salvaguardamos o direito de impedir a permanência no espaço a crianças ou adultos que não cumpram as regras 

do Playbus;  
18. É proibida a entrada de crianças no autocarro com adereços e joias pelo que os mesmos devem ser retirados por um adulto responsável, a Playbus não se responsabiliza por 

qualquer dano ou perda;  
19. É proibido sentar as crianças ao volante do autocarro bem como mexer em qualquer equipamento na zona do motorista;  
20. É proibido fumar dentro do Playbus e perto do mesmo;  
21. Reservamo-nos ao direito de terminar o evento mais cedo se estiver em causa, por alguma razão, a segurança das crianças;  
22. É da responsabilidade do cliente certificar-se de que todas as crianças estão autorizadas pelos encarregados de educação a entrar no Playbus e a participar na festa;  
23. No decorrer do evento poderão ser recolhidas imagens para promoção da empresa. Caso não autorize a recolha de imagens, deve informar-nos no ato de reserva.  
24. A Playbus não aceita responsabilidades por qualquer perda, dano, ferimentos ou outro tipo de acidente;  
25. O Playbus dispõe de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais;  
26. Caso seja utilizado um insuflável, deverão ser cumpridas as regras que estarão afixadas no mesmo; 

 
Festas de aniversário com animações 
1. As animações de festas de aniversário são realizadas num local escolhido pelo cliente (casa, escola, espaço alugado, jardim etc.) ou num local parceiro da Playbus. 
2. É da responsabilidade do cliente garantir que o local da festa tenha condições para realizar as animações contratadas salvo se for um espaço parceiro da Playbus. 
3. Os packs de animação encontram-se sujeitos a disponibilidade. 
4. Aconselhamos 1 animador até 15 crianças e 2 animadores até 25 crianças. Para um número superior de crianças consulte-nos. 
5. O(s) animador(es) chegam ao local com 15 min de antecedência salvo se for necessário preparar com antecedência uma atividade ou equipamento.  
6. É fundamental que o cliente se encontre contatável perto do horário de início da animação caso seja necessário serem contatados pela nossa equipa. 
7. Na contratação de pinturas faciais é necessário o cliente facultar ao animador 1 mesa e dois bancos. Caso não disponha destes equipamentos alugamos por 5€. As tintas são 

antialérgicas e fáceis de retirar. 
8. Se o cliente optar por um pack com caraterização dos animadores é da responsabilidade do mesmo garantir uma sala de apoio/wc para que os mesmos se possam vestir. 
9. Para animações que incluam Magia é necessário o cliente facultar ao mágico 1 mesa e duas cadeiras de preferência sem braço. 

A Playbus tem ao dispor dos seus clientes espaços parceiros para realizar festas de aniversário com o Playbus ou com 
animações. Contate-nos para saber mais informações sobre estes espaços indicando qual a zona de preferência. 
Não fazemos o aluguer de espaços sem a contratação dos nossos serviços. 
 

ESPAÇOS PARA FESTAS DE ANIVERSÁRIO 

TERMOS E CONDIÇÕES 



 

PLAYBUS l WWW.PLAYBUS.PT l GERAL@PLAYBUS.PT l TLF: 210 996 731 / 218 023 279 l TLM: 910 853 393 
 

10. Para uma animação com caça ao tesouro o cliente deve garantir que o local da festa tem as condições mínimas para realizar esta atividade. Não nos responsabilizamos pelo 
insucesso da mesma.  

11. Para a festa da discoteca é da responsabilidade do cliente manter o local escuro para que as luzes façam o efeito desejado. 
12. Para animações que tenham um sistema de som incluído é da responsabilidade do cliente fornecer eletricidade. 
13. Para as animações com mascotes é da responsabilidade o cliente qualquer atitude por parte dos intervenientes na festa que ponha em causa a integridade do fato e a 

segurança do animador.  
14. É da responsabilidade dos pais do aniversariante garantir que as crianças estejam aptas para a prática da atividade, assim como alertar os monitores para eventuais alergias 

ou problemas de saúde das crianças participantes. 
15. Não nos responsabilizamos por qualquer acidente que ocorra durante o evento sendo da responsabilidade dos animadores a animação da festa e não a supervisão das 

crianças. 
16. No decorrer do evento poderão ser recolhidas imagens para promoção da empresa. Caso não autorize a recolha de imagens, deve informar-nos no ato de reserva.  
17. Para zonas fora do nosso raio de ação é cobrada uma taxa de deslocação dos animadores. 

 
Aluguer de Equipamentos 
Insufláveis, Piscina de Bolas e Trampolim 
1. Durante a utilização dos equipamentos não é permitido: Comer; utilizar objetos cortantes; usar adornos (colares, brincos, óculos, etc.); usar calçado (devem usar 

meias) e deixar o equipamento sem a supervisão de um adulto. É interdita a entrada de adultos nos equipamentos exceto no insuflável gladiador. 
2. Os equipamentos e respetivos acessórios deverão ser devolvidos nas mesmas condições de funcionamento que foram entregues. 
3. Podem existir pequenas diferenças nas medidas dos equipamentos. O cliente deve contar sempre com uma área de montagem superior à dimensão do insuflável. 
4. As medidas apresentadas são: comprimento, largura e altura. 
5. Nas medidas não está incluído o espaço para a mangueira e motor dos insufláveis (cerca de 1m). As medidas incluem os escorregas e saídas dos insufláveis. 
6. É da responsabilidade do cliente garantir um ponto de acesso elétrico, perto do Insuflável e da piscina de bolas. A Playbus dispõe de extensões que pode fornecer 

sem qualquer custo adicional desde que o cliente solicite no formulário de reserva. 
7. Em caso de danificação do insuflável, é da responsabilidade do cliente os custos com a reparação do equipamento. 
8. Se forem necessárias proteções ao redor do equipamento, as mesmas deverão ser solicitadas no formulário de reserva. 
9. Em caso de precipitação é da responsabilidade do cliente proteger o motor, a extensão elétrica bem como proteger o equipamento. 
10. O trampolim “S” tem uma lotação de 2 crianças com peso total até 80 kg, o trampolim “M” tem uma lotação de 3 crianças com peso total de 100kg, o trampolim 

“L” tem uma lotação de 4 crianças com peso total de 120kg. 
11. É da responsabilidade do cliente que o piso seja nivelado para o bom funcionamento dos equipamentos. 
12. O aluguer dos equipamentos não inclui acompanhamento do evento, exceto se for requisitado. 
13. Requisitos elétricos para os insufláveis: corrente alternada a 220V com 16 ampere. 
14. Para os insufláveis com piscinas de água, é da responsabilidade do cliente ter uma mangueira perto do equipamento para que se possa encher a piscina. 
15. O valor do aluguer dos equipamentos sem monitor é diário e inclui entrega, montagem e recolha entre as 9h e as 22h ou em outro horário pré acordado com o 

cliente. 
16. Os valores apresentados não são válidos para a semana do dia mundial da criança. 
17. Um monitor para supervisionar os equipamentos tem um custo de 45€ (até 3h). Cada hora adicional: 7,5€ 
18. Sobre o valor apresentado dos equipamentos poderão acrescer custos com deslocação consoante a zona: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa de Ping Pong e Matraquilhos 
1. A mesa de ping pong inclui 2 raquetes e 2 bolas. 
2. A mesa de matraquilhos inclui 3 bolas 
3. É da responsabilidade do cliente que o piso seja nivelado para o bom funcionamento dos equipamentos. 
4. O aluguer dos equipamentos não inclui acompanhamento do evento, exceto se for requisitado. 
5. O valor do aluguer dos equipamentos sem monitor é diário e inclui entrega, montagem e recolha entre as 9h e as 22h. 
6. Sobre o valor apresentado dos equipamentos poderão acrescer custos com deslocação consoante a zona (ver custos com deslocação de aluguer de equipamentos)  
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Fatos de Mascote 
1. O aluguer de um fato de mascote pode ser levantado e entregue nas nossas instalações mediante a apresentação de uma cópia do cartão de cidadão e comprovativo de 

morada. Caso pretenda que façamos a entrega e recolha num local podem acrescer custos com deslocação sob orçamento.  
2. É da responsabilidade do cliente a boa utilização da mascote bem como a devolução de todos os artigos entregues. 
3. O pagamento deverá ser realizado no levantamento da mascote. 
4. Não há lugar a reembolso do valor liquidado se o cliente nos reportar alguma anomalia depois do fato ser levantado e levado pelo cliente, é da responsabilidade do cliente 

confirmar que tudo se encontra em perfeitas condições no levantamento da mascote. 
5. Em caso de danificação de um artigo será cobrado ao cliente o custo de reparação.  
 
Karts a pedais 
1. O aluguer de karts a pedais implica o aluguer mínimo de 2 karts a pedais. 
2. Para entrega e recolha dos karts aplicam-se as taxas de deslocação. 
3. É da responsabilidade do cliente a boa utilização dos karts. 
4. Recomendamos a utilização destes equipamentos a crianças até aos 8 anos, a utilização de crianças com idade superior pode danificar os equipamentos. 
5. Em caso de danificação de um kart será cobrado ao cliente o custo de reparação.  

 
Maquina de neve, bolas de sabão, fumo e espuma 
1. O valor do aluguer destes equipamentos inclui 1L. cada litro adicional tem um custo de 15€. Cada hora adicional de espuma tem um custo de 60€. 
2. Ao contratar este serviço o cliente é responsável por ter uma área adequada para este serviço.  
3. Não nos responsabilizamos por qualquer dano causado por estes equipamentos.  
4. É necessário um ponto elétrico para utilização destes equipamentos. 

 
Lanche e bolo de aniversário 
1. A reserva do lanche e bolo de aniversário deve ser solicitada com um mínimo de 5 dias de antecedência. 
2. Os lanches da Playbus estão estipulados com quantidades fixas bem como todos os descartáveis necessários.  
3. O bolo de aniversário tem um peso mínimo de 2,5kg. 
4. Poderá ser solicitado pelo cliente mais descartáveis sob orçamento.  

 
Condições de Reserva 
1. Um serviço com o Playbus e animações deve ser reservado com o mínimo de 5 dias de antecedência. Insufláveis e outros equipamentos podem ser reservados com 1 dia de 

antecedência sob disponibilidade. 
2. O pedido de reserva deve ser solicitado através de email. A Playbus dará resposta com um formulário de reserva que deverá ser devolvido por email devidamente 

preenchido. 
3. Para festas de aniversário com o Playbus, a reserva fica concluída com o pagamento de 50% do valor total do serviço, não reembolsável. O restante pagamento deve ser 

liquidado no dia do serviço. No caso de equipamentos o pagamento deverá ser realizado na totalidade na entrega dos mesmos.  
4. Para festas de aniversário com animações/equipamentos o pagamento é feito na totalidade no dia da festa exceto se o valor total da festa ultrapassar os 250€. A partir de 

250€ será necessário sinalizar com 50%. 
5. Fica acordado no processo de reserva a duração contratada do serviço. Se uma animação for perlongada serão cobradas taxas pelo tempo adicional. Para o Playbus o mínimo 

são 30 min por 25€ e para animações o mínimo são 30 min por 10€/cada animador. 
6. O pagamento da adjudicação pode ser feito através de transferência bancária, cheque ou em numerário. O restante pagamento no dia do serviço deve ser realizado em 

numerário. Não dispomos de multibanco.  
7. Para emissão de fatura com contribuinte é necessário facultar-nos os dados para faturação aquando do envio do formulário de reserva com contribuinte, nome e morada. 

 
Condições Gerais 
1. Os valores apresentados podem sofrer alterações sem aviso prévio e são válidos apenas para clientes particulares. 
2. Os valores não se aplicam para a semana do dia mundial da criança e dia 31 de Dezembro. 
3. As imagens apresentadas são ilustrativas. 
4. Aos valores apresentados podem acrescer custos com deslocações. 
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