
O Clube Kangaroo, o local ideal para tornar o aniversário, ou 
outra ocasião especial, do seu �lho simplesmente 
inesquecível! Trataremos de tudo, possibilitando-lhe a 
oportunidade para puder desfrutar deste dia sem qualquer 
preocupação! Organizamos festas ao longo do ano, dentro 
das nossas instalações, ao ar livre ou na piscina (no verão). As 
nossas festas têm 3 horas de duração, com um mínimo de 20 
crianças. A nossa equipa realiza pequenas atividades de 
animação e jogos durante a festa, no entanto, é possível 
organizar atividades diferentes (a um custo adicional), tais 
como: espetáculo de palhaços, mágicos, entre outros. 
Durante os meses de verão, os pequenos podem divertir-se 
no nosso insu�ável, sem custo adicional. 
Para mais detalhes, peça o folheto de aniversários na receção 
do Clube.

The Kangaroo Club, an ideal venue to make a child's birthday, or any 
other event, extra special. We'll take care of everything, enabling you 
to enjoy the day hassle free. We organize parties all year round 
indoors, outdoors, or by the pool (during summer). Our parties have a 
duration of 3 hours, applicable to a minimum of 20 children. Our team 
carries out scores of exciting activities and games. At your request we 
are able to organize clowns, magicians and a varied range of 
children's entertainment (for an additional cost). During the summer 
months, children are able to have fun on our bouncy castle, at no 
charge. 
For further details, please request the birthday �yer.

GREAT FUN
for all ages

DIVERSÃO para todas as idades

Crianças dos 3 aos 5 anos podem desfrutar de um 
programa completo de atividades que incluem escultura 
em plasticina, pintura e construções; crianças dos 6 aos 12 
anos podem desfrutar do mesmo tipo de atividades das 
restantes crianças mas com um nível mais avançado, o 
programa deles pode incluir pequenas excursões ou aulas 
de um determinado desporto. Crianças dos 6 aos 12 anos 
podem participar em clínicas de golfe e/ou ténis.
Para detalhes, favor peça o nosso programa de atividades 
na receção do Clube.

Children between the ages of 3 and 5 can participate in an 
activities program that may include play-doh sculpting, painting 
and model making. Children aged from 6 to 12 years of age are 
o�ered the same activities but with higher skill levels - 
additionally their program may include excursions or sports 
lessons. Children from the age of 6 to 12 may participate in golf or 
tennis clinics. 
For details, please request our activity program at the Club 
reception.
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Penina Hotel & Golf Resort - Kangaroo Club
Po Box 146, Penina, 8501-952 Portimao, Algarve, Portugal

T: +351 282 420 200 
E: penina@jjwhotels.com

penina.com/kangarooclub



O hotel fornece serviço de 
babysitting, efetuado por uma 
entidade externa, por um mínimo 
de três horas; e a um máximo de  
três crianças por babysitter. O 
serviço estará sempre sujeito à 
disponibilidade e con�rmação por 
parte do hotel. 
The hotel arranges babysitting service, 
outsourced to third party entity, for a 
minimum of three hours; and a 
maximum of three children 
/babysitter. The service will always be 
subject to availability and 
con�rmation by the hotel.

Todo o ano | 7 dias por semana
All year round | 7 days a week

No Kangaroo Club as crianças têm acesso a uma área de 3000m2 de absoluto 
divertimento, num ambiente em que a segurança e o acompanhamento 
prestado por pessoal especializado são garantidos. No Clube as crianças criam 
o seu próprio paraíso de férias, experimentando as mais recentes atividades 
didáticas e fazendo novos amigos. Aqui, as crianças podem brincar, participar 
em jogos e aprender, tudo num ambiente seguro.
At the Kangaroo Club children have access to an area of 3000m2 of absolute fun, where 
safety and care from specialized sta� is guaranteed. Children create their own holiday 
paradise, experience the latest in didactical activities and make new friends. They are 
able to play, participate in games, and learn in a safe environment.

OPENING HOURS 

IDADES | AGESIDADES | AGES

BABYSITTINGBABYSITTINGREFEIÇÕES | MEALSREFEIÇÕES | MEALS

16/09 - 09/06    10:00 - 17:30
10/06 - 15/09    09:30 - 18:30

O Clube Kangaroo está disponível para crianças dos 3 anos até aos 12 
anos, com atividades segmentadas por idades estimulando as 
capacidades de aprendizagem. 
The Kangaroo Club is available to children from the age of 3 years up to the 
age of 12 years, with fun activities segmented by age groups to increase 
children's learning capacities. 

As crianças até aos 3 anos dispõem de 
cuidado individual e de alimentação de 
acordo com as indicações dos pais. 
O Clube tem um menu que foi 
cuidadosamente planeado, tendo em 
conta as necessidades nutricionais 
destas idades, bem como os alimentos 
que todas as crianças adoram comer.
Children up to the age of 3 years are cared for 
individually and meals are planned 
according to parents' requests. The Club's 
menu is carefully planned and o�ers a 
hearty range of nutritionally balanced food 
that Kangaroo Clubbers just love to eat.
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RATESRATES

Grátis
Free

Grátis
Free

Grátis
Free

Grátis
Free 20€

60€

160€

280€

1 Hora (max. 3Horas)
1 Hour (max. 3 Hours)

4 Horas (seguidas)
4 Hours (straight)

Pacote 12 Horas (4 hrs oferta)
4 Hours Package (4 hrs o�er)

Pacote 24 Horas (10 hrs oferta)
24 Hours Package (10 hrs o�er)

OBS: Crianças: 3-12 anos. Bebés até aos 3 anos só podem permanecer acompanhados pelos tutores/pais.
Todo o consumo de comidas e bebidas é cobrado de acordo com o menu Kangaroo Club.
Packs de 12 a 24 horas a ser usados livremente até acabar o package de horas adquirido.
Cliente Loyal - 60% desconto em todos os preços em vigor.
Residentes no Algarve: 60% em todos em todos os preços em vigor, mediante apresentação de comprovativo de 
morada e cartão de cidadão. Aplicável apenas em época baixa. 

OBS: Children: 3-12 years. Babys up to 3 years can only remain if accompanied by their guardians/parents.
All food and beverage consumption is charged according to Kangaroo Club menu.
Packs of 12 to 24 hours to be used at will until reaching the package of hours purchased.
Loyal Customer - 60% discount on all published rates.
Algarve Residents: 60% discount on all published rates, upon presentation of address document and citizen's 
card. Applicable only in low season. 

Hóspedes do Hotel
Hotel Guests
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Children

Crianças
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