


A Jungle Adventure, é uma empresa profissional na área de entreteni-
mento que atua há mais

de seis anos no mercado de diversão e recreação.
Administrada pelo Sr. Paulo Cesar, é reconhecida pelo circuito de 

Paintball Cenário como a 
melhor infraestrutura do esporte no estado de São Paulo, somada à 

experiência e pioneirismo 
de seu administrador e fundadores.

Trazendo um novo conceito de entretenimento: Esportes de Aventura.
Dentre as atividades oferecidas estão: Paintball , Arco e Flecha, 

Paredão de Escalada, Stand Up, Futebol de Sabão, Waterbird, entre 
outras.

 
Aniver Adventure : 

Comemore seu aniversário com muita aventura e diversão!
- Programação personalizada

saiba mais

Estes serviços também são oferecidos para empresas, escolas, hotéis, 
pousadas e etc.

Providenciamos todo equipamento necessário para as práticas e mon-
itores.

 
Nosso objetivo é proporcionar aos nosso clientes: 

Diversão e Adrenalina; Trabalho Corporativo; Atividades Vivenciais.

Jungle Adventure



Esportes de aventura

paintball

arco e flecha

O exercício com arco e flecha pode se constituir num extraordinário recurso 
para o autoconhecimento e para disciplinar produtivamente a nossa energia.

Conheça a nossa estrutura de infláveis
Comemoração de Aniversários, confraternizações e treinamento corporativo.



Esportes de aventura

stand up

canoagem

Além dos benefícios físicos, o SUP é ums ótima terapia para a mente.
O contato com  natureza é incrível, é uma ótima oportunidade para curtir um dia de sol junto aos amigos.

Também é ótimo para passar um tempo consigo mesmo.

Se você gosta de esportes e procura uma modalidade para fugir do lugar comum de sempre,
a canoagem pode ser uma excelente opção para você. Além disso, proporciona 

uma integração maior com a natureza.



Esportes de aventura

Parede de escalada

slackline

A escalada é uma atividade que junta coordenação motora para aprender e realizar os movimentos 
específicos (técnica), controle mental (gerenciar o medo), força e flexibilidade. Estas características fazem 

com que o esporte seja uma ótima atividade para ajudar a dissipar o estresse do dia-a-dia.
Por ser seguro e resistente tanto crianças, quanto adultos podem brincar no paredão.

É uma excelente opção para diversão!

O Slackline é um esporte de equilíbrio sobre uma �ta de nylon, estreita e �exível, praticado geralmente a
uma altura de 30cm do chão. É indicado para todas as idades. Desde crianças a partir de 05 anos.

Possui muitos benefícios físicos e também mentais. Destacamos o equilibrio, concentração, consciência corporal, 
velocidade de reação e coordenação como os maiores benefícios do Slackline.



atividades recreativas

Na nossa turma você encontra uma equipe de recreadores super divertida e animada, com as atividades mais legais e criativas!
Oferecemos um grande repertório de brincadeiras dinâmicas e divertidas que desenvolvemos de acordo com a faixa etária e espaço do local.

Caça ao Tesouro, Oficina de Biscuit, Oficina de Decoupage (Técnicas de como enfeitar caixinhas de MDF), Oficina de CupCake, Clínicas de Rolimã e Long, etc.
Atividades recreativas divididas em Kids, Teen e Adulto.!



Personagens

Na Jungle Adventure, os personagens das suas histórias preferidas ganham vida!



Aniver adventure

Venha fazer a sua festa com a gente. Oferecemos as mais diversas opções de lazer através de várias atividades recreativas, e esportivas.
Organizamos sua festa de aniversário, do seu filho, com uma programação personalizada, planejamos as atividades que se adequam melhor a sua festa.

 
Na festa do seu filho não pode faltar diversão!

Quer algo diferente na festa do seu filho? Que tal chamar o Cabeleireiro Maluco e deixar o cabelo de todos na sua festa um arraso.
Também oferecemos diversos tipos de oficinas.

 
Não se preocupe com nada, apenas se divirta!

 
Possuímos Frota Própria, todo o equipamento necessário e são acompanhadas por monitores bem 

treinados e qualificados, para garantir a segurança e diversão!



brinquedos infláveis

Brinquedos Infláveis!! Diversão mais que garantida!!
Futebol de Sabão, Tobogã e Kids Play



grupo jungle adventure

Em todas as atividades, oferecemos todo o equipamento necessário e são acompanhadas
por monitores bem treinados para garantir a segurança dos praticantes.

        11 97405-3128 / 11 97118-0779
        junglepaintballbp@junglepaintballbp.com.br

        www.junglepaintballbp.com.br
@jungle_advent


