
Trampoline Park



a equipa JUMPERS tem como missão

e a

dos participantes.

De aos anos de idade,

a





Utilização apenas para 
crianças de 1 aos 7 anos de 
idade.

Estação interdita a 
menores de 8 anos de 
idade e/ou com menos 
de 1,25m de altura.

Estação interdita a 
menores de 8 anos de 
idade e/ou com menos 
de 1,25m de altura.

Estação interdita a 
menores de 8 anos 
de idade e/ou com 
menos de 1,25m de 
altura.

Estação 
interdita a 
menores de 8 
anos de idade 
e/ou com 
menos de 
1,25m de 
altura.



https://www.youtube.com/channel/UCkF-7PLrH23NE4QKpWQw-Zw

Clica aqui para 
veres vídeos do 
nosso parque!



https://www.youtube.com/channel/UCkF-7PLrH23NE4QKpWQw-Zw

Clica aqui para 
veres vídeos do 
nosso parque!





A experiência Jumpers tem a duração aproximada de duas horas e é 
acompanhada por um monitor dedicado à festa. As duas horas são 
distribuídas pelas seguintes fases e na sequência abaixo indicada:

Briefing de 
Segurança + 
Procedimentos 
Park + Meias + 
Pulseiras

Aquecimento + 
utilização da 
Arena 

Cantar de 
parabéns + 
abertura do 
bolo + lanche 
em sala 
reservada

*Aproximadamente





Recomendado para crianças entre 1 e 7 anos 
de idade)

1 Hora de Arena
Meias Jumpers
Manhãzitos Planetus -50% de 
açúcar
1 Embalagem Fruta Líquida
Bolachas TOT
Batatas Fritas
Gelatina

1 Hora de Arena
Meias Jumpers
Pão de forma com 
queijo/fiambre
Napolitana de Chocolate
Batatas Fritas
Pipocas
Néctar

1 Hora de Arena
Meias Jumpers
2 Bicos de Pato com 
queijo/fiambre
Napolitana de Chocolate
Batatas Fritas
Pipocas
Gelatina
Néctar

(por participante) (por participante) (por participante)



1 Hora de Arena
Meias Jumpers
3 Mini Pizzas
Salame de Chocolate
Batatas Fritas
Pipocas
Gomas
Gelatina
Néctar

1 Hora de Arena
Meias Jumpers
Sumo de Fruta
Pão de forma Silueta 8 cereais 
s/ côdea com fiambre de 
perú/queijo -50% gordura
Gelatina 0% de açúcares 
adicionados
Fruta da Época

(por participante) (por participante)



Pode adicionar bolo de 
Aniversário ao seu menu, 
não sendo este um fator 
obrigatório, pelo que 
poderá trazer o seu.

Dispomos de dois tipos de 
bolo, ambos disponíveis 
em 1kg e 2kg: chocolate;
pão de ló e ovo. 





INFORMAÇÕES IMPORTANTES

+ INFO/TERMOS E CONDIÇÕES EM WWW.JUMPERS.PT

As festas têm um mínimo de 10 participantes. Se no dia da festa não comparecerem os 10 
elementos, estes serão sempre regularizados. 

As reservas são efetuadas online ou presencialmente nas instalações da Jumpers. Estas devem 
ser feitas com, no mínimo, 4 dias de antecedência em relação à data de realização do evento, 
embora recomendamos realizar a reserva com a maior antecedência possível.

Os Feriados são considerados Fim de Semana.

A entrada na Arena é feita sempre às horas certas. Exemplo: Festa marcada no site das 12H-13H 
(hora na Arena), o início da festa é às 11H30 (briefing) e o término às 13H30. 

Os participantes devem comparecer nas instalações antes do início do briefing da festa.

É necessário trazer roupa confortável/desportiva. Não trazer acessórios que coloquem em 
causa a segurança dos participantes e dos restantes utilizadores (colares, relógios, anéis, 
cintos, bandoletes, entre outros).



Clique para Reservar!

Consulte, por favor, os slides seguintes com as 
respostas às perguntas mais frequentes.
Caso persistam eventuais dúvidas, por favor, 
envie-nos um e-mail para 
porto.festas@jumpers.pt
Em alternativa, pode contactar-nos através do 
número de telefone 221 134 621*
*Consulte o nosso horário de funcionamento

Agora que está esclarecido e está 
preparado para ter a melhor Festa 
de Aniversário, então ...

https://www.jumpers.pt/pt/forms/reservasRESERVE JÁ



Podem ser realizadas festas com menos de 10 participantes?
Sim, podem! Contudo serão regularizados os 10 elementos.

O aniversariante é contabilizado como participante?
Sim!

Posso levar bolo de aniversário?
Sim pode, embora existe a possibilidade de o contratar na plataforma de 
reservas (serviço adicional).

Também posso participar nas festas de aniversário (adulto)?
Afirmativo! O conceito Jumpers é para todos, de 1 aos 101 anos de idade.

Tenho uma criança de 2 anos! Posso incluí-la numa festa de aniversário?
Sim, uma vez que a Jumpers dispõe de uma zona para crianças entre o 1 e 
os 7 anos de idade (TODDLER ZONE).



Tenho que entrar no parque quando existem participantes entre 1 e os 4 anos 
de idade (inclusive)?
Sim, deve acompanhar estes participantes!

Tenho que entrar no parque quando existem participantes entre os 5 e 
os 7 anos de idade (inclusive)?

É opcional, uma vez que este papel é assegurado pelo monitor 
dedicado ao grupo.

Posso reservar a festa com meses de antecedência?
Sim, sugerimos que a reserva seja feita com o máximo de antecedência, 
uma vez que a plataforma da Jumpers assim o permite.

Qual o mínimo de antecedência para efetuar a reserva de uma festa de aniversário?
A antecedência mínima são 4 dias, em relação à data do evento!



RUA ENGENHEIRO FERREIRA DIAS 874
4100-246 PORTO

A 2 MINUTOS A PÉ DA PARAGEM DE 
METRO VIA RÁPIDA - VISO
VCI A 600M


