
Será mais um VD especial pela situação
pandémica que ainda atravessamos.
Teremos em conta todas as
recomendações da DGS em vigor.

Os grupos terão que ser mais reduzidos,
as atividades serão, maioritariamente,
ao ar livre ou em ambientes que
consideramos de risco reduzido. Os
transportes serão sempre em autocarros
alugados para o efeito.

Vem aí o programa de férias de
Verão do Clube Darca, muito

esperado por todos e aberto a
associadas do Clube e amigas.

INSCRIÇÕES
As inscrições estão abertas e o número de

participantes é limitado! Prioridade para

associadas do Clube que terão lugar

reservado até 15 junho.

10% de desconto para irmãs.

10% de desconto para as que se inscrevem

em Darca XL e Caminho de Santiago.

Av. Professor Aníbal
Bettencourt, nº5
1600-189 Lisboa
Tel. 217 965 518

www.clubedarca.com
clubedarca@gmail.com

O Clube Darca é uma associação juvenil
de utilidade pública que procura
colaborar com os pais no
acompanhamento e desenvolvimento da
personalidade das suas filhas. 

No VD, como no Clube, tudo o que se
organiza tem a marca da casa: o
ambiente alegre de amizade e sentido
dos outros, o clima de liberdade vivida
com responsabilidade, o grande desafio
de aproveitar o tempo livre numa
perspectiva construtiva e... muita
criatividade e animação! 

A formação que se dá no Clube tem
raízes cristãs e está inspirada nos
ensinamentos de S. Josemaria Escrivá,
fundador do Opus Dei, instituição da
Igreja Católica que difunde o
chamamento à santidade nas tarefas do
dia-a-dia.



5 a 10 de Julho l
BY WATER AND LAND!

Todos os preços incluem transportes,
viagens, programas e seguro 

(não alimentação)

12 a 16 de Julho l

AVENTURAS POR AÍ

Piscina, matraquilhos humanos,

arborismo, cinemateca, padel,

canoagem, mini golf, master chef, ...

Associadas: 95€ l Amigas: 105€

12 a 18 de Julho l 
FUN & GAMES

Desportos náuticos: bóias,

canoagem, SUP; piscina, arborismo,

matraquilhos humanos, padel, master

chef, karts, ... 

19 a 24 de Julho

CAMINHO DE SANTIAGO

Associadas: 95€ l Amigas: 105€

Com carro de apoio. Dormidas num clube
de Pontevedra de 19 a 22 julho e num

clube de Santiago no dia 23.
 As alunas que terminam o 9º ano poderão

participar, mediante entrevista prévia.

6 dias e 2 noites

9h30 - 18h30

9h30 - 18h30

5 dias

7 dias e 1 noite

9h30 - 18h30

Associadas: 130€ l Amigas: 140€

E ainda... 
Acantonamento de fim de semana na

quinta de S. Pedro de Penaferrim, em

Sintra Associadas: 130€ l Amigas: 140€

Desportos Náuticos: Boias, SUP,

Canoagem | Karts | passeio de barco,

golfinhos e mergulho na Arrábida

E ainda...
Conquista do Castelo de

Almourol, canoagem, férias na Quinta


