
natal

férias 
debaixo de água
19 dezembro '22 a 2 janeiro '23

Junta-te ao Vasco 
e a todos os seus 
amigos para um 
Natal fishtástico. 
Vão lá estar as lontras, os tubarões, o peixe-palhaço e muitos 

outros para conheceres. Embarca nesta aventura a transbordar 

de novos desafios, onde a curiosidade, a diversão e as 

barbatanas são os enfeites que vão iluminar o teu Natal.

Programa
Este programa é dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos. 

Os participantes são recebidos nas salas do Programa de 

Educação do Oceanário de Lisboa. O programa de férias terá 

cinco dias temáticos e apresenta atividades hands-on, 

observação de animais, artes plásticas, drama, investigação, 

entre outras atividades, que revelam os mistérios do oceano e 

sensibilizam os mais pequenos para a conservação da natureza. 

Haverá, também, tempo para brincar, correr e saltar num 

ambiente que promove a aprendizagem.

Dias* de 19 de dezembro a 2 de janeiro 

(*exceto fins de semana e feriados)

Horário Das 8h30 às 18h30 

Idades Dos 6 aos 12 anos*

Preços 50€ por dia, por participante; pacotes de 4 dias, 180€; 

pacotes de 5 dias, 195€ (inclui entradas nas exposições do 

Oceanário, atividades, materiais, almoço, lanche e seguro). O 

preço de pacote já inclui desconto, pelo que não acumula 

com outras promoções ou descontos.

Enfeitar o Natal (2ª Feira)

Os preparativos para o Natal chegaram ao Oceanário, e os 

pequenos grandes exploradores vão dar à barbatana para 

enfeitar o seu habitat. Vão inspirar-se no oceano, conhecer 

todos os cantos e recantos e imitar o peixe-palhaço a decorar a 

sua anémona ou saber como a lontra enfeita a floresta de kelp.     

Um presente para o planeta (3ª Feira)

O espírito natalício de partilha chegou ao Oceanário e 

rapidamente se tornou numa aventura! Este Natal, o Vasco 

junta-se aos pequenos grandes mergulhadores para oferecer 

um presente muito especial ao oceano. Tentáculos à obra e de 

peito cheio  vamos todos encher as  garrafas de mergulho 

para distribuir oxigénio  por todo o oceano. 

Está calor na Lapónia (e não só) (4ª Feira)

O oceano e os seus habitantes estão em perigo e nem o Pai 

Natal escapa. A temperatura está a aumentar e alguns dos 

amigos do Vasco estão a ficar sem casa. Junta-te ao pequeno 

grande cardume e aprende com o polvo a superar os desafios 

e descobrir como a conservação é um jogo de dar e receber.

Quem estará a estragar o Natal? (5ª Feira)

Não é possível! Os amigos do Vasco estão doentes. Mas quem 

poderá estar a tentar destruir o Natal perfeito?  Segue os 

pequenos grandes descobridores, revira o presépio e ajuda o 

Vasco a encontrar  o grande vilão. No final da história,vais 

descobrir um inimigo descartável, que devemos combater em 

todas as épocas do ano. 

A ceia de Natal  (6ª Feira)

Chegou o dia do festim e à mesa ninguém vai faltar! O Vasco 

convidou todos os seus amigos para uma ceia de Natal, mas 

espera, o que vão eles comer? Camarão? Gelatina? Os 

pequenos grandes chefs vão procurar os ingredientes por 

todos os habitats e ficar a conhecer o petisco favorito de cada 

um  dos convidados.  No final de todas as aventuras, com o 

menu completo, todos os pequenos exploradores vão ser 

condecorados com uma medalha de protetores do oceano. 

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO 
A inscrição deverá ser efetuada por email para 
reservas@oceanario.pt com o nome e idade do(s) 
participante(s), os dias/semanas pretendidos e dados do 
responsável pela reserva (morada completa, NIF, contato 
telefónico e de email), A receção da inscrição será confirmada 
por email.

Pagamento O pagamento deverá ser efetuado, no máximo até 
oito dias antes do início do programa, de forma a garantir a 
reserva. Forma de pagamento: diretamente no Oceanário com 
cartão ou dinheiro, por transferência bancária ou depósito para 
IBAN PT50 0018 0003 4054 3019 0207 3 (Banco Santander Totta). 
Caso o pagamento seja feito por transferência/depósito, 
agradecemos o envio do comprovativo para o email 
reservas@oceanario.pt, juntamente com indicação dos dados 
do participante. 
Cancelamentos Qualquer cancelamento, por parte do cliente, 
deverá ser efetuado até três dias úteis antes da data do início 
do programa. Por uma razão de força maior que comprometa 
a realização do programa, o Oceanário de Lisboa reserva, 
ainda, o direito de cancelamento do mesmo até ao último dia 
útil anterior ao início do programa. Nestas condições, a reserva 
poderá ser alterada para outra data ou caso tenha sido 
efetuado algum pagamento, o Oceanário compromete-se a 
proceder à sua devolução.

Para mais informações e inscrições contacte 218 917 000 ou 
reservas@oceanario.pt 

Para o seu bem-estar e segurança, as nossas instalações estão 
protegidas por um sistema de televisão interna e por uma 
equipa de segurança disponível 24 horas por dia. 

oceanario.pt
*Programa ao abrigo do regime jurídico de campos de fériaspara os participantes.
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