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ESTÁS À ESPERA
DO QUÊ PARA CONQUISTAR 
O TOPO DESTE TEMPLO?
São mais de 400 m² à tua disposição para desafiares a gravidade, alcançares novos 
limites e descobrires novas perspetivas, neste templo construído ao milímetro pela 
Walltopia, líder e referência mundial no mercado de indoor climbing. Aqui vais 
encontrar uma ampla área de Boulder (265 m²), composta por uma grande 
variedade de ângulos e com mais de 70 Boulders renovados todas as semanas, um 
ginásio para melhorares a tua técnica e um bar para relaxares das vertigens.



Sejas um profissional de bouldering, um iniciante à escalada ou apenas um 
visitante aqui vais encontrar um espaço único, aberto ao público e repleto de  
desafios para todos aqueles ousam desafiar a gravidade com o acompanhamento 
dos melhores profissionais e dos melhores equipamentos.

ATIVIDADES PARA TUDO 
E PARA TODOS



BOULDER

Os 265m² desenhados pela Walltopia, uma 
equipa experiente de route setters, as melhores 
presas do mercado e um total de oito níveis de 
dificuldade são a combinação perfeita para a te 
divertires e superares.



AULAS

Para aulas privadas ou em grupo, os nossos 
treinadores vão ajudar-te a alcançar os teus 
objetivos, independentemente da tua idade ou 
do teu nível, com um plano de treino específico 
e adaptado às tuas necessidades.



EVENTOS

Haverá melhor prenda de aniversário do que 
partilhares um dia com aqueles que mais amas 
repleto de desafios para todas as idades e níveis 
de escalada? Na nossa opinião não.



GINÁSIO

Criámos este espaço a pensar em ti! Prepara o 
teu corpo com um ginásio compostos por três 
áreas distintas para treinares, alongares e 
aqueceres fora da parede de escalada.



ESCALADA OUTDOOR

Se a natureza é a tua paixão, fica atento às 
nossas formações! Periodicamente temos ao 
teu dispor workshops de escalada desportiva, 
workshops de escalada de bloco e cursos de 
iniciação à escalada desportiva em rocha.



BAR

Nos 45m  mais deliciosos do nosso espaço, vais 
ter a oportunidade de fazer uma pausa para te 
deliciares com os nossos snacks e bebidas 
quentes e frias, para te ligares ao nosso wi-fi 
gratuito ou simplesmente para relaxares.
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