
 
 

 

CARIBOU AZORES 
 

Creative explorers! 
 

www.caribou-azores.ch 

 
GRELHA SEMANAL – COMO EXEMPLO 
 
Esboço de tempo potencial 
 

Sábado Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 
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 7.30-9:15  
Pequeno-almoço 
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 Partidas escalonadas 
para excursões diárias 
em vários grupos2) 
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Saída até às 12:00h 

        

A partir das 15:00 
Check-in1) 

No regresso, opção 
para desfrutar do 
jardim e nadar na 
piscina 

No regresso, opção 
para desfrutar do 
jardim e nadar na 
piscina 

No regresso, opção 
para desfrutar do 
jardim e nadar na 
piscina 

No regresso, opção 
para desfrutar do 
jardim e nadar na 
piscina 

No regresso, opção 
para desfrutar do 
jardim e nadar na 
piscina 

No regresso, opção 
para desfrutar do 
jardim e nadar na 
piscina 

 

       

16:30 
Bem-vindo no jardim 

A partir das 17:00 
Impulsos: 
troca themàtica3) 
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19:00 Jantar 19:00 Jantar 19:00 Jantar 19:00 Jantar 19:00 Jantar 19:00 Jantar 19:00 Jantar 
       

Uma bebida para 
quebrar o gelo 
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Uma bebida para 
partilhar experiências 
do dia 
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Opcional 
Un dernier verre pour 
partager les expériences 
de la journée 

 
1) chegar à casa de hóspedes com o seu corpo, mente e alma e relaxar; por exemplo, nadar refrescante na piscina 
2) o almoço dependerá da actividade diária, uns como piquenique e outros como almoço no restaurante 
3) impulsos/temas: priorizados de acordo com as necessidades de toda a família – quando apropriado, podem ser incluídos peritos adequados 

 

Nota: Dependendo da previsão meteorológica diária, as actividades serão programadas em conformidade 


