
Horário de Funcionamento 

O Foot Funny funciona de 2ª a 6ª das 14h às 24h, Sába-

dos das 9h às 12h e das 15h às 20h e Domingos das 9h às 

12h; 

Caso haja necessidade de marcações de aluguer fora do 

horário de funcionamento, a marcação terá que ser feita com 

antecedência de pelo menos 24 horas. Estando sujeito a 

aprovação.  

Encerraremos apenas nos Feriados a designar. 

 

Para reservas/ pagamentos à Hora: 

Desistência e cancelamento 24 horas antes: pagamento 

de 0(zero por cento) do valor pago pela reserva;  

Desistência e cancelamento efetivados no próprio dia: 

pagamento de uma taxa de 10 € (dez euros); 

Desistência e cancelamento não efetivados: pagamento 

de 100% (cem por cento) do valor da reserva; 

 

Para reservas/ pagamentos ao Mês: 

Desistência e cancelamento não terão descontos nas 

mensalidades 

Ao fazer o pagamento ao mês, beneficia  do desconto 

inerente ao pagamento mensal. (verificar a vantagem no pre-

çário) 

Por motivo de feriado ou outro as equipas que pagam ao 

mês tem direito a poderem compensar noutro dia 

(dependendo da disponibilidade de horários e num período 

de tempo de um Mês desde que solicitem a alteração com 

24h de antecedência).  

Os pagamentos dos alugueres mensais deverão ser efe-

tuados até ao dia 10 do mês a que se refere o pagamento. 

 

 

ALUGUER 

CAMPOS 

 

Www.footfunny.net 

footfunny@gmail.com 

 91 388 92 93 

 Rua da Felgueira, nº178,  

4585-352 Rebordosa 

GPS: +41° 11' 57.71", -8° 25' 46.84 

Situado à entrada de Rebordosa, (Porto - Saída da A4 Campo - Gan-

dra - Rebordosa - 1º semáforos virar à Esquerda - 100m à frente 

virar à Direita), o complexo desportivo é dotado de 3 campos: 2 

campos de Relva sintética e 1 campo multiusos. 



 

Preçário 

 

 

  

Instalações 

 2 campos SINTÉTICOS  

       Futebol 5 

 

 

 

 1 campo MULTIUSOS  

Futsal, Andebol, Voleibol, Ténis 

 

 

 

 6 Balneários 

 

 

 

       Fut Ténis                        Teqball 

 

 

MARCAÇÕES 

Terá que ser feita na Receção do Foot 

Funny Indoorsports, Contacto telefónico, email ou  

online através do nosso site. 

  Jogo Mensal 

Sintético 35€ 126€ 

Sintético  

Estudantes* 

28€ 100€ 

Multiusos 
(Futsal) 

25€ 90€ 

Multiusos 
(Ténis) 

10€ 36€ 

*Obrigatório todos os jogadores serem 

estudantes 

 

Oferta de Bola e Coletes 

Estacionamento Privado 

e Gratuito 

 Jogo 1x1 Jogo 2x2 

TEQBALL 7€ 10€ 

FUT TÉNIS 7€ 10€ 


