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A mostrar de 1 até 37 de 37 registos

  PROTOCOLO DATA

AlgarExperience

20% de desconto sobre o PVP das atividades, válido para todo o ano, à exceção do aluguer

privado de embarcação. O desconto é válido para reservas feitas por email, telefone ou

diretamente nos balcões da AlgarExperience, mediante a referência ao código promocional

IPS20

Website

Aquário Vasco da Gama

Aquário Vasco da Gama | Comissão Cultural de Marinha

20% de desconto sobre os preços de bilheteira. Condições extensíveis a 3 (três) acompanhantes.

Website  + info

Arrábida Padel

15% de desconto no horário light e 10% de desconto no horário premium no aluguer/hora de

campos de Padel e na aquisição de packs de horas individuais

Website

Bukan Dojo Setúbal

Oferta da inscrição (15 € ); Oferta de 5 aulas experimentais; Valor da mensalidade: 30 €; Valor

da mensalidade para familiares diretos (6-12 anos): 25 €

Website

Caparica Surf Villa

15€ por aula para um grupo de 3 pessoas (no mínimo); 20€ por aula para grupo até duas pessoas;

valores a definir para grupos de 10 ou mais pessoas.

Website

Centro Cultural de Belém

25% de desconto na adesão ao Cartão CCB, acrescido de 10% caso o pagamento seja por Débito

Direto em Conta.

Website

Cinema City

Adesão ao Cartão Cliente Cinema City aqui.

Website

Companhia de Teatro de Almada

50% de desconto na aquisição de bilhetes para os espectáculos produzidos pela Companhia de

Teatro de Almada. Descontos pontuais, consoante indicação do Serviço ao Público, para

espectáculos acolhidos no Teatro Municipal Joaquim Benite.

Website

Dança e Companhia

20% de desconto na mensalidade de aulas regulares; Oferta de um workshop a realizar no IPS

Website

Dino Parque Lourinhã

15% de desconto no preço do valor do bilhete individual, de adulto. Este desconto não é

acumulável com outras promoções, descontos ou bilhete família.

Website

Easydivers

15% de desconto nos cursos de mergulho. 20% de desconto nos batismos de mergulho. 20% de

desconto nos snorkeling tours. 10% de desconto nos passeios à costa e golfinhos.

Website

EcoXcape

10% de desconto nos passeios de Stand Up Paddle com instrutor. Descontos exclusivos nos

passeios de barco, com almoço a bordo.

Website

Fluviário de Mora

10% de desconto na entrada do Fluviário de Mora

Website

Fragata D. Fernando II e Glória

Fragata D. Fernando II e Glória | Comissão Cultural de Marinha

20% de desconto sobre os preços de bilheteira. Condições extensíveis a 3 (três) acompanhantes.

Website  + info

Herdade das Parchanas

Centro de Estudos Ambientais de Alcácer do Sal (Herdade das Parchanas)

Valor da Colónia de Férias (tudo incluído): 260€. Pode consultar mais informações aqui.

Website

HIPPOtrip

10% de desconto para os estudantes/trabalhadores/diplomados + 3 acompanhantes, num total

máximo de 4 pessoas por reserva. Desconto não acumulável com outras promoções, campanhas

e/ou descontos em vigor. Reservas feitas através do n.º 211 922 030.

Website

Labirinto Lisboa

20% de desconto sobre o valor do bilhete normal. Não é acumulável com outras promoções em

vigor

Website

Mr. Padel

Acesso gratuito às aulas experimentais. 10% de desconto no valor da mensalidade. Valor de 5

€/90 min/praticante no aluguer de campos (horário 09:00-18:00).

Website

Museu de Marinha

Museu de Marinha | Comissão Cultural de Marinha

20% de desconto sobre os preços de bilheteira. Condições extensíveis a 3 (três) acompanhantes.

Website  + info

Núcleo Museológico do Megalitismo de Mora

10% de desconto na entrada do Núcleo Museológico do Megalitismo de Mora

Website

Palmayachts

40% de desconto nos passeios de veleiro de 2h no rio Tejo

Website

Parque dos Monges

Oferta de um bilhete de entrada na compra de dois (oferta do bilhete de menor valor)

Website

Planetário de Marinha

Planetário de Marinha | Comissão Cultural de Marinha

20% de desconto sobre os preços de bilheteira. Condições extensíveis a 3 (três) acompanhantes.

Website  + info

Ritmus União Setubalense

25% de desconto na inscrição (valor da inscrição 40€). Oferta da inscrição + 1ª mensalidade +

seguro desportivo, se pagar o ano letivo completo (setembro até julho) no valor de 200€

(desconto direto de 40€).

Website

Rotas do Sal

20% de desconto em todas as atividades desenvolvidas.

Website  Programa geral  Programa grupos

SadoArrábida

Observação de golfinhos para individuais: 20% de desconto; Observação de golfinhos para

grupos de 20 a 35 pessoas: 30% de desconto; Observação de golfinhos para grupos superiores a

35 pessoas: 35% de desconto; Almoço Vínico - Mariscada a Bordo para individuais ou grupos:

10% de desconto; Wine Sunset Party para individuais ou grupos: 15% de desconto.

Website

Setúbal Alive

10% de desconto no aluguer de embarcações com e sem tripulação e aluguer de motas de água

Website

Setubailas

20% de desconto em todas as modalidades de dança. 10% de desconto em workshops e eventos

Website

Skydive Portugal

5% de desconto nos saltos tandem a 3000, 4200 e 5000 metros.

Website

Teatro Aberto

20% de desconto na aquisição de bilhetes para os espectáculos em cena. Oferta de desconto

especial para grupos organizados do IPS (superiores a 15 pessoas). Reservas através do n.º

213880089 ou bilheteira@teatroaberto.com

Website  Espetáculos Dezembro 2021

Teatro Estúdio Fontenova

Oferta de bilhetes e/ou de descontos no acesso aos espetáculos. Acesso a outras iniciativas de

interesse cultural, por exemplo Festivais, workshops, etc.

Website

Teatro Independente de Oeiras

Acesso a 4 bilhetes para espetáculos que sejam objeto de promoções. Compra de bilhetes na

Ticketline com a opção de desconto “Voucher Empresas”

Website  Promos

Teatro O Bando

Acesso ao valor dos bilhetes de profissionais de espetáculo na programação regular do Teatro.

Website

Ultra Aventura Sports

15% de desconto na primeira atividade. 20% de desconto na segunda atividade. > 35% de

desconto para grupos > 10 pessoas.

Website

Vertente Natural

15% de desconto na loja online, mediante a utilização do código promocional IPS2021VN

Website  Condições

Vertigem Azul

Passeio de observação de golfinhos: 10% de desconto para trabalhadores e diplomados do IPS;

25€ para estudantes do IPS, incluindo estudantes Erasmus

Website

WIND

20% de desconto sobre o valor PVP de todas as atividades em catálogo.

Website
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