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Visão e Missão
Siga os seus sonhos.
Se tiver um objectivo que quer atingir então trabalhe muito e faça 
tudo o que estiver ao seu alcance, um dia vai conseguir.

A The Water Ski Academy foi fundada no dia 9 de Junho de 2018.

Desde desse dia a nossa missão é proporcionar aos nossos alunos 
experiências inesquecíveis garantido que toda a gente se diverte 
muito no processo!
Da Casa do Avô até à escola de ski do neto perseguimos 
diariamente a excelência.

Porque mais do que amigos ou família, somos skiadores, junte-se a 
nós, seja bem vindo!

Francisco Rodrigues
Founder – Chairman
The Water Ski Academy
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- Porque acreditamos nos valores que transmitimos aos nossos 
alunos e atletas;

- E Consideramos que estas aprendizagens são essenciais no 
contexto empresarial;

- A The Water Ski Academy terá a partir de 2020 eventos de Team 
Building.



Sugestão de Programa: 

Programa diário:
Os nossos programas de grupos são todos 
executados em ambiente Outdoor. 
Consideramos que um local diferente, 
descontraído e fora da comum sala de reuniões 
é o passo fundamental para estarem reunidas 
as condições ideais para um dia bem passado 
em equipa. 
Todos eles são ajustados às necessidades dos 
nossos clientes.  

Manhã: Jogos de equipa
Orientação em Kayak ou/e: Peddy papper, passagem em 
obstáculos, jogos tradicionais, tiro com arco, etc...

Pausa para Almoço, discursos ou formações caso necessário.

Tarde: Entrega e usufruto dos prémios 
1º lugar: Um baptismo de ski ou wakeboard para cada um dos 
elementos da equipa.
2º lugar: Experiência de boia ou ski bob rebocável para toda a 
equipa. 
3º lugar: 1h de SUP para todos os membros da equipa.

Nota: Todos os elementos não premiados poderão acompanhar as 
actividades da tarde bem como usufruir do espaço à sua vontade. 
(jacuzzi, bbq, etc...)



RATINGS:  
• Grupos 8-10 elementos: 59€/Pax 
• Grupos 11-20 elementos: 53€/Pax
• Grupos 21-30 elementos: 45€/Pax
• Grupos 31-50 elementos: 32€/Pax
• Mais do que 50 elementos - mediante
orçamento.
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