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FESTAS DE ANIVERSÁRIO

FAÇA A SUA FESTA DE 

ANIVERSÁRIO COM A HIPPOTRIP

Diversão, riso e aventura… tudo embrulhado na

experiência de passeio turístico mais única da 

nossa encantadora Lisboa, é o melhor presente

que pode dar a quem ama! A festa começa a 

bordo do nosso veículo anfíbio, explorando os

encantos da capital de Portugal, por terra e 

mar, e culmina no nosso Lounge com bolo e 

animação. Uma festa inesquecível e única, e 

claro, com um splash!



FESTAS DE ANIVERSÁRIO

FESTA

HIPPO-HURRA

NOTAS IMPORTANTES:
• Passeio em veículo exclusivo de 37 lugares

(número máximo passageiros)
• Não são permitidas crianças menores de dois

anos
• Obrigatoriedade de ter um adulto por cada 6 

crianças

✓ Tour de 50 minutos para 32 crianças + 5 
adultos.

✓ Oferta da utilização do Hippo Lounge 
durante 90 minutos (para cantar
parabéns e/ou lanche);

✓ Oferta de 37 convites Hippo Aniversário
✓ Horários: 10:00 e 14:00 (mediante

disponibilidade)
✓ Preço da festa: 450€ (até 37 lugares)
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FESTA

HIPPO-HIPPO

NOTAS IMPORTANTES:
• Passeio não exclusivo, em veículo para 37 pax
• Não são permitidas crianças menores de 2 anos
• Obrigatoriedade de ter um adulto por cada seis crianças
• O tour será bilingue (PT/EN)

✓ Tour de 90 minutos para um mínimo de 10 
crianças;

✓ Oferta da utilização do Hippo Lounge durante
60 minutos (para cantar parabéns e/ou lanche);

✓ Oferta de convites Hippo Aniversário (igual ao
nº convidados);

✓ Horários: 10:00H e 14:00 (mediante
disponibilidade);

✓ Preço por criança: 15€ (mínimo 10 crianças);
✓ Preço por adulto: 25€ (1 adulto por cada 6 

crianças)
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EXTRAS

✓ Bolo de aniversário Hippotrip: Até 18 pax –
30€ | até 37 pax – 50€

✓ Lanche: 6,50€ por pax - Composição do lanche: 
Madalenas, batatas fritas, gomas, sumos e água

✓ Pinturas faciais/modelagem balões (1 hora): 
80€

✓ Pacote de pipocas (feitas ao momento): 1€ por
pax

✓ Sacos de oferta para convidados: 2,50€ unid -
incluem gomas, rebuçados e 1 lápis + borracha
Hippotrip

✓ Presença da mascote: 50€ (mediante
disponibilidade) 

✓ Outros serviços e produtos poderão ser
orçamentados a pedido do cliente
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CONDIÇÕES GERAIS

• A reserva deverá ser efectuada através do e-mail: alexandra@hippotrip.com; ficando sujeita à nossa

confirmação final. Poderá ainda solicitar o agendamento de uma visita para conhecer as nossas condições e 

espaços.

• É obrigatória a presença de 1 adulto por cada 6 crianças.

• Pagamento: 50% no acto da reserva e restantes 50% até 72 horas antes da data da festa (envio do 

comprovativo para o e-mail: alexandra@hippotrip.com).

• Deverão ter em consideração que o veículo é aberto, pelo que as crianças deverão vestir roupa adequada.

• Em dias de chuva e frio: devem trazer capas em alternativa ao chapéu de chuva e usar vestuário apropriado.

• Em dias de sol: devem trazer boné ou chapéu.

• Devem ser evitados brinquedos, aparelhos electrónicos e outros de valor.

• Todos os passageiros deverão fazer o check-in no local de embarque, cerca de 30 minutos antes da hora de 

início da festa de aniversário, sob pena de, no caso de atraso, não poderem participar no passeio (o tour 

inicia à hora marcada).

• Durante a utilização do Hippo Lounge (sala lanche) estará presente um elemento do Staff Hippotrip, contudo, 

este elemento não será responsável pela animação e acompanhamento do grupo.

• Deverão abandonar a sala de lanche, no máximo, 10 minutos após o horário limite (altura em que o espaço

será encerrado para limpeza).

• A adjudicação da festa de aniversário, implica a aceitação das condições gerais do tour, constantes no site 

HIPPOtrip (https://www.hippotrip.com/pt/termos-e-condicoes/).

https://www.hippotrip.com/pt/termos-e-condicoes
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CONTACTOS:

Alexandra

+351 916 316 106

alexandra@hippotrip.com



OBRIGADO!


