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Este ano, prepara-te para o Natal mais divertido de sempre. Deixa o marasmo em casa e embarca no mundo mágico 

do oceano. Vem sentir o frio junto dos pinguins, mergulhar em florestas encantadas e conhecer dragões, unicórnios 

e donzelas. No Oceanário de Lisboa, o Natal não tem renas nem trenós, mas tem muitos presentes, que só o oceano 

te pode oferecer.   

 
Dias*: De 18 de dezembro a 2 de janeiro (*exceto fins de semana e feriados) 

Horário: Das 8h30 às 18h30 (horário adaptado aos horários dos pais) 

Idades: Dos 4 aos 12 anos. 

Preços: 40€, por dia, por participante; pacotes de 4 dias consecutivos, 150€; pacotes de 5 dias consecutivos, 180€ 

(inclui entradas nas exposições do Oceanário, atividades, materiais, almoço, lanche, seguro e uma lembrança). O preço 

de pacote já inclui desconto, pelo que não acumula com outras promoções ou descontos.  

Nota: Para participar neste programa é indispensável uma reserva prévia, que está condicionada às vagas existentes. 

Este programa realiza-se apenas com um número mínimo de crianças e pode ser alterado caso a idade e/ou 

desenvolvimento do grupo, bem como outras condições assim o determinem.  

 

PROGRAMA 

O programa das «Férias debaixo de água» é dirigido a crianças dos 4 aos 12 anos, decorre nas salas do Programa de 

Educação do Oceanário de Lisboa, que contemplam quatro espaços para atividades, uma sala de refeições e uma sala 

de preparação de refeições. O programa de férias apresenta atividades hands-on, visita às exposições, artes plásticas, 

drama, investigação, entre outras atividades. Haverá, ainda, tempo para correr e saltar num ambiente que promove 

a aprendizagem. 

 

O programa, que será adaptado de acordo com as diferentes faixas etárias, terá cinco dias temáticos: 

 
Segunda-feira - Uma odisseia natalícia   

Um só oceano e tantos presentes para entregar. Neste dia vais ter de escolher o teu meio de transporte favorito e 

viajar desde a superfície até aos mares mais profundos. Mergulha nos vulcões, montanhas e vales subaquáticos e 

descobre todas as surpresas que se escondem no oceano.   
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Terça-feira - Uma pequena grande festa em família   

Era uma vez um pequeno grão de areia que queria visitar a sua família no Natal. Apanha este barco e conhece a 

evolução do oceano ao longo da história da Terra, descobre os mares que foram criados e os que desapareceram, e 

a forma como o oceano moldou os continentes.  

 

Quarta-feira - Já cheira a Natal  

O oxigénio desapareceu e o Natal está em risco. Respira fundo e descobre qual a fonte de todo o oxigénio, essencial 

para que exista vida na Terra. As florestas tropicais, as florestas de mangal, as algas e o fitoplâncton, são pequenas 

fábricas que vais explorar nesta fantástica aventura.    

 

Quinta-feira - Uma maré de presentes  

Neste Natal todos querem festejar, desde as mais pequenas formas de vida até ao maior animal que habita o nosso 

planeta, a baleia-azul. Descobre as formas, as adaptações e as relações entre os animais que habitam o oceano e cria 

a prenda ideal para cada um.  

 

Sexta-feira - Os heróis do Natal  

Os pinguins, as raias, os tubarões e a lontras já fizeram a sua lista de presentes. Este ano querem um Natal sem 

plástico. Este vilão, que quer conquistar todo o oceano, é uma ameaça para todas as espécies. Ajuda-nos a encontrar 

soluções para este problema e torna-te o herói deste Natal.  

 

Nota: A descrição de cada um dos dias temáticos é ficcionada. 
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DORMINDO COM OS TUBARÕES NAS FÉRIAS! 
No dia 29 de dezembro, o programa das «Férias Debaixo de Água» pode, ainda, ser prolongado pela noite dentro. É 

possível deixar o seu filho a dormir com uma companhia muito especial…os imponentes e velozes tubarões! Entre 

algumas surpresas que, obviamente, não podemos revelar, haverá atividades ao jantar e visitas à sala de preparação 

de comida. Garantimos-lhe uma experiência inesquecível! 

Para participar neste programa, basta ter mais de seis anos, trazer uma escova de dentes, roupa confortável para 

dormir, um saco-de-cama e muito boa disposição. 

Preços: 50€ por participante, exclusivo para os participantes das «Férias debaixo de água». 

Nota: É indispensável uma reserva prévia, que está condicionada às vagas existentes. Este programa apenas se realiza 

com um número mínimo de crianças. O programa pode ser alterado caso a idade e/ou desenvolvimento do grupo, 

bem como outras condições assim o determinem.  

 

 

 



FÉRIAS DEBAIXO DE ÁGUA | NATAL 2017  

 

CANCELAMENTO E PAGAMENTO DO PROGRAMA FÉRIAS DEBAIXO DE ÁGUA  

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. 

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: Envio de cheque, à ordem de Oceanário de Lisboa SA, por correio para: 

Oceanário de Lisboa – Esplanada D Carlos I – 1990-005 LISBOA. Diretamente no Oceanário (c/cheque, 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 ou por fax para o nº 218 917 001, juntamente com indicação dos dados do participante.  

 

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.  

OUTUBRO 2017 
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