Parque Biológico da Serra da Lousã - Miranda do Corvo
Observação

Pacote Escola
Entrada no Parque com visita guiada

Incluído

Jogos Tradicionais

(+ 6 anos)

Opcional

Maneio de Equinos

(+ 3 anos)

Opcional

Alimentação dos Animais
Zarabatana

(+ 3 anos)

Opcional

(+ 6 anos)

Opcional

Jogos de Equipa (+ 6 anos)
Workshop “Vamos fazer o pão”

Opcional

(+ 6 anos)

Opcional

(não se realiza à 2ªfeira, sazonal - mediante condições climatéricas, máx. 35 part.)

Tiro com Arco

(+ 6 anos)

Atelier do Barro

(+ 3 anos)

Opcional
Opcional

(não se realiza à 2ºfeira, máx. 35 participantes)

Nº Participantes

Preço

Grupos de 5 a 19

7,00 €

Grupos de 20 a 29

6,50 €

Grupos superiores a 29

6,00 €

NOTAS:
A - Os preços mencionados são por pessoa, incluindo os acompanhantes. As crianças de 1 e 2 anos não pagam entrada no parque
mas pagam as atividades avulsas - solicitar preçário;
B - O Pacote Escolas permite a escolha de duas (2) actividades opcionais, iguais para todo o grupo;
C - A entrada no parque e respectiva visita guiada estão incluídos;
D - O programa deve ser marcado atempadamente e está sujeito a confirmação de disponibilidade;
E - Os grupos deverão entrar todos ao mesmo tempo no parque e o pagamento deverá ser feito por um responsável;
F - Alugamos cacifos no parque para albergar mochilas, solicite-nos o preçário.
Os museus do parque estão encerrados à segunda-feira, exceto feriados e marcações de grupos com guia.
Às 2ªs feiras não se realizam as atividades de oficina de artesanato e workshop.

NOTA: Preçário e condições sujeitos a alterações sem aviso prévio.
NIPC 510 212 913

Visite-nos no Facebook - Parque Biológico Serra Lousã

RNAAT - Alvará nº 181/2014; Marca Nacional nº 477267
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