
férias

Primeiro, imagina o Natal mais divertido do planeta. Depois, 

junta os tubarões, as lontras-marinhas, os peixes-                  

-palhaços, o peixe-lua e até os diabos-do-mar. Agora, 

adiciona marés cheias de presentes, charadas de pôr a cabeça 

a andar à vela e um grande cardume de novos amigos. 

No fim, vais ter as férias debaixo de água do Oceanário de 

Lisboa, que esperam por ti para embarcar numa viagem pelo 

incrível mundo marinho. 

dias

De 18 de dezembro a 3 de janeiro

(exceto fins de semana e feriados) 

HOráriO 

Das 8h30 às 18h30 

Idade

Dos 4 aos 12 anos

PreçO 

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

de 5 dias, 180€ (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.

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
Este programa é dirigido a crianças dos 4 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.

O Natal no planeta Oceano (2.ª Feira) 

No planeta Oceano, os preparativos para o Natal já começaram 

e vais ter de dar à barbatana para enfeitar o teu mar. Conhece 

todos os cantos do oceano e aprende como as 

lontras-marinhas decoram as florestas de kelp, como o 

peixe-palhaço faz corais de Natal, como os pinguins fazem 

bonecos de neve e, até, como os araus preparam o ninho no 

Atlântico para a consoada. 

O Pai Natal mergulha no mar  (3.ª Feira) 

Este ano o Pai Natal vai ter um Natal cheio de água salgada! Para 

isso, vai mergulhar no oceano e procurar novos amigos. Será 

que o peixe-lua vai aparecer ou todos se vão esconder? Com 

os super sentidos dos tubarões, a velocidade das barracudas e 

a inteligência do polvo, vais conseguir reunir todos os 

habitantes do oceano na mais fantástica festa de Natal. 

A dança do cardume encantado  (4.ª Feira) 

No grande palco que é o oceano, todos os animais marinhos 

entram na dança. As mantas voam em paso doble, as medusas 

flutuam ao ritmo das correntes, as sardinhas são as rainhas na 

dança sincronizada e aos tubarões não há zumba que lhes 

meta medo. Vem ensaiar com o cardume encantado e 

participa no mais original espetáculo de Natal. 

Charadas mágicas (5.ª Feira) 

Num Natal desafinado, o oceano sentia-se adoentado. 

A temperatura não parava de subir, o gelo estava a ruir, 

e a melodia do mar já não se conseguia ouvir. Por não escutar 

o oceano a chamar, os meninos e as meninas na sua água já 

não queriam mergulhar. Será que consegues adivinhar porque 

chora o mar? 

Marés cheias de presentes (6.ª Feira)

Nas pradarias marinhas, nas florestas submersas ou até mesmo 

nos cantos mais escondidos do oceano, todos os animais estão 

à espera de uma prenda de Natal. Descobre que ainda há 

muito por explorar no oceano e procura a lista dos 

cavalos-marinhos ou os desejos do camarão. No fim, todos os 

animais vão receber presentes para salvar o oceano.  

cancelamento e pagamento 

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

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, juntamente com indicação dos 

dados do participante. 

InfOrmaçÕes e reservas

218 917 000

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
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