


TEAMBUILDING | ZPORT

Actividades ao ar livre divertidas e desafiantes 

de componente física moderada, onde o foco 

é a estratégia e a entreajuda. 

OBSERVAÇÕES

• Para Grupos de 20 a 100 pessoas

• Desde: 9,00€/pessoa

• Jantar de Gala e Festa opcional (valores sob consulta)



ARCHERY

Actividade num Campo 
de Tiro com Arco

ORIENTATION TEST

Iniciação da actividade 
do Teambuilding

SLIDE

Slide aéreo

MINEFIELD

Atravesse um campo 
minado com uma venda 
nos olhos, seguindo as 
indicações do parceiro 

de equipa

KART RACE

Corrida de Karts a Pedais

STRUCTURE 
BUILDING

Construção de uma 
estructura com recurso a 

materiais ganhos ao 
longo de todas as 

actividades anteriores



TEAMBUILDING | ZPORT PLUS

Emoções fortes para pôr à prova a coragem 

de cada um e aumentar os níveis de 

adrenalina com diversão e contacto com a 

natureza.

OBSERVAÇÕES

• Para Grupos de 20 a 100 pessoas

• Desde: 9,00€/pessoa

• Jantar de Gala e Festa opcional (valores sob consulta)



ARCHERY

Competição de Tiro com 
Arco tradicional

BOOTCAMP 
PART I

Percurso de obstáculos no 
campo

TREE-TOP CIRCUIT

Pista aérea de cordas com 
2 slides e 10 pontes

CYCLING 
COMPETITION

Corrida de bicicletas num 
circuito de BTT em plena 

natureza



TEAMBUILDING | XL

Actividades que obrigam a uma intensa colaboração de 

equipa, promovendo a comunicação e interação, 

confiança e cooperação!

OBSERVAÇÕES

• Para Grupos com número de participantes igual ou 

superior a 150 pax 

• Desde: 2,00€/pessoa

• Jantar de Gala e Festa opcional (valores sob consulta)



MINEFIELD

Atravesse um campo 
minado com uma venda 
nos olhos, seguindo as 
indicações do parceiro 

de equipa

WATER LINE

Construção de uma 
estructura para 

transportar água do 
ponto A ao ponto B

VOLLEY MADNESS

Torneio de Volley com 
um obstáculo surpresa

KNEES COURIER

Transporte um objecto 
usando apenas os 

joelhos

BOTLLE BALANCE

Jogo de equilibrio em 
equipa 

STRUCTURE 
BUILDING

Construção de uma 
estructura com recurso a 

materiais ganhos ao 
longo de todas as 

actividades anteriores



Porque o Teambuilding não tem de ser só 

correr, saltar e vencer... 

O Zen proporciona experiências em harmonia 

com a natureza de forma a esquecer as 

rotinas do dia a dia. 

OBSERVAÇÕES

• Para Grupos de 20 a 100 pessoas

• Desde: 19,00€/pessoa

• Jantar de Gala e Festa opcional (valores sob consulta)

TEAMBUILDING | ZEN



YOGA OR PILATES

Aula de Yoga ou Pilates 
num ambiente Zen e 

relaxado que apenas o 
Zmar consegue 
proporcionar

CULINARY OR COCKTAIL 
WORKSHOP

Escolha entre um Workshop 
de Culinária de gastronomia 

alentejana ou um de 
Cocktails com ingredientes 

da região

PEDDY PAPER TRAIL

Uma prova que é feita 
através de uma agradável 
caminhada pelo Montado

IMAGINE

Actividade surpresa 
relacionada com as Artes
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