férias
debaixO

pÁscOa

de água ‘19
Este ano, um coelho muito curioso quer saber como é a

nOta

Páscoa no fundo do mar. Para descobrir são precisos cinco

Para participar neste programa é indispensável uma reserva

milhões de litros de água, uma pitada de sal e principalmente

prévia, que está condicionada às vagas existentes. Este

muita diversão. Faz companhia ao coelho mais famoso desta

programa realiza-se apenas com um número mínimo de

festa, calça as barbatanas e veste o fato de mergulho. Vais

crianças e pode ser alterado caso a idade e/ou

explorar o emocionante mundo da Páscoa debaixo de água e

desenvolvimento do grupo, bem como outras condições

perceber que no oceano alguns tubarões põem ovos, os

assim o determinem.

polvos vestem-se a rigor e até as lontras-marinhas preparam
o seu banquete.

prOgrama
Este programa é dirigido a crianças dos 4 aos 12 anos. Os

dias

participantes são recebidos nas salas do Programa de

De 8 a 22 de abril

Educação do Oceanário de Lisboa. O programa de férias terá

(exceto fins de semana e feriados)

cinco dias temáticos e apresenta atividades hands-on,
observação de animais, artes plásticas, drama, investigação,

HOráriO

entre outras atividades, que revelam os mistérios do oceano e

Das 8h30 às 18h30

sensibilizam os mais pequenos para a conservação da
natureza. Haverá, também, tempo para brincar, correr e saltar

Idade

num ambiente que promove a aprendizagem.

Dos 4 aos 12 anos

PreçO

Embarca com o capitão coelho (2ª Feira)
O capitão coelho está a recrutar uma nova tripulação para a

40€ por dia, por participante; pacotes de 4 dias, 150€; pacotes

sua fantástica viagem ao fundo do mar. Embarca nesta

de 5 dias, 180€ (inclui entradas nas exposições do Oceanário,

aventura e conhece um peixe que anda sempre no mundo da

atividades, materiais, almoço, lanche e seguro). O preço de

lua e cumprimenta o papagaio que não fala, mas que tem

pacote já inclui desconto, pelo que não acumula com outras

água no bico. No final, os animais do oceano serão os teus

promoções ou descontos.

novos amigos.

A grande corrida de Páscoa (3ª Feira)

CancelamentO e pagamentO

Os tubarões, as raias e o choco estão prontos para a grande

Cancelamentos Qualquer cancelamento, por parte do cliente,

corrida debaixo de água. Num labirinto submerso, vão

deverá ser efetuado até três dias úteis antes da data do início

atravessar as florestas de mangal, subir as montanhas

do programa. Por uma razão de força maior que comprometa

submarinas, deslizar entre os recifes de coral e enfrentar as

a realização do programa, o Oceanário de Lisboa reserva,

algas gigantes. Dá também à barbatana e entra na competição

ainda, o direito de cancelamento do mesmo até ao último dia

mais salgada do oceano.

útil anterior ao início do programa. Nestas condições, a reserva
poderá ser alterada para outra data ou caso tenha sido

Procura os monstros debaixo de água (4ª Feira)

efetuado algum pagamento, o Oceanário compromete-se a

Há um novo boato a espalhar-se pelo oceano: existem

proceder à sua devolução.

monstros escondidos nas profundezas. Será que o Kraken veio
assombrar a Páscoa? Ou foi o Adamastor que resolveu

Pagamento O pagamento deverá ser efetuado, no máximo até

aparecer? Prepara-te para conhecer os monstros marinhos,

oito dias antes do início do programa, de forma a garantir a

que não são tão monstros assim, num dia cheio de gigantes,

reserva. Forma de pagamento: Envio de cheque, à ordem de

dragões e diabos.

Oceanário de Lisboa SA, por correio para: Oceanário de Lisboa
– Esplanada D Carlos I – 1990-005 LISBOA. Diretamente no

Enfrenta os piratas da ilha da Páscoa (5ª Feira)

Oceanário (c/cheque, cartão o dinheiro). Por transferência

As lontras-marinhas receberam a visita inesperada dos novos

bancária ou depósito para IBAN PT50 0018 0003 4054 3019 0207

piratas do mar. Habitam numa ilha perdida no meio do

3 (Banco Santander Totta). Caso o pagamento seja feito por

Pacífico, atacam os cardumes, os golfinhos e as tartarugas e até

transferência/depósito, agradecemos o envio do comprovativo

a temperatura da água estão a alterar. Lixo marinho,

para o email reservas@oceanario.pt ou por fax para o nº 218

sobrepesca e alterações climáticas são os nomes dos piratas

917 001, juntamente com indicação dos dados do participante.

que vais enfrentar e…derrotar!
Mergulha nos segredos dos ovos da Páscoa (6ª Feira)

InfOrmaçÕes e reservas

O oceano esconde os maiores segredos do planeta. De todo

218 917 000

um mundo azul apenas conhecemos uma pequena, minúscula,

reservas@oceanario.pt

microscópica parte. Procura os segredos escondidos nos ovos,
que não são de chocolate, mas têm surpresas fantásticas para

Não é permitido filmar o programa.

te revelar.

OceanariO.pt

