
 

Quem somos 

É um espaço de diversões e entretenimento para crianças e famílias, com uma área coberta de 1200m2, localizado 
na zona de Lisboa. Divide-se em 4 espaços de divertimento, tem estacionamento próprio, 4 salas de lanches, sala 
para os pais com vista para as crianças, cafetaria, berçário, serviços de fotografia e espaço para as crianças mais 
pequenas.  

1. Fun Driving School 
Condução/ Educação Rodoviária com karts a pedal (Berg), bicicletas e trotinetes para até 20 a 30 utilizadores 
– Pista de 500m2 para crianças dos 3 aos adultos com zona de estacionamento, mini-posto de 
abastecimento/ oficina;  

2. Max Challenge 
Playground fechado de três pisos, com capacidade para 75 a 80 crianças – dos 3 aos 12 anos - estrutura 
ICOLÂNDA com zona única de aventura (pontes suspensas); 

3. Espaço Multidisciplinar 
Espaço polivalente usado como campo de jogos, como espaço de fitness e dança (10m x 8m); 

4. Sala de Multiatividades 
“Sala de aula” e de desenvolvimento de atividades lúdicas mais recatadas. 

O Que Proporcionamos 

A equipa de especialistas do Rodinhas Park vai proporcionar-te as melhores diversões e as melhores festas, sempre 
com a preocupação com a segurança e a pedagogia. 

Para além das festas de aniversário, temos várias atividades e organizamos todo o tipo de eventos, privados ou 
empresariais: 

1. Programas de Educação Rodoviária para Escolas/ Colégios 
Organização de atividades para prática dos conteúdos dos programas do 1º e 2º anos do 1º Ciclo no que diz 
respeito à prevenção rodoviária e ao ambiente. 

2. Brincadeira a Qualquer Hora 
3. Centro de Estudos e Ocupação de Tempos Livres 

No princípio e no final do dia, oferecemos um serviço de transporte e ocupação dos tempos livres. 
4. Campos de Férias nas Interrupções Letivas da Páscoa e do Verão 
5. Aulas de Atividades de Grupo para Crianças e Famílias 
6. Festas Temáticas, Lançamento de Produtos e Desenvolvimento de Atividades/ Eventos Particulares/ 

Empresariais 

Missão Rodinhas Park 

Com o nosso espaço queremos contribuir de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida e para uma 
sociedade cada vez mais sã. Queremos que através das nossas atividades e eventos, sejam incutidos hábitos de vida 
saudáveis, proporcionando às crianças um crescimento sadio e um momento diferente e inesquecível a todos os 
presentes.  

Temos um compromisso com a Segurança 

O nosso parque cumpre toda a Regulamentação e Legislação e todas as nossas atividades terão como máxima a 
SEGURANÇA. 

As crianças serão vigiadas e acompanhadas permanentemente pelos nossos animadores e estarão cobertas por um 
seguro que cobre qualquer acidente no parque. 


