
férias

Neste carnaval, os pinguins, os tubarões e as 

lontras-marinhas querem criar o melhor disfarce de sempre. 

Para isso, contam com o maior mestre de camuflagem do 

oceano: o polvo-gigante-do-pacífico. Entra neste desafio 

debaixo de água e prepara-te para mudar de forma, cor e 

textura, ganhar bigodes, barbatanas ou mesmo tentáculos. 

Liga-te a esta corrente e mergulha no carnaval do Oceanário 

de Lisboa.   

dias
4 a 6 de março de 2019

HOráriO 
Das 8h30 às 18h30 

Idade
Dos 4 aos 12 anos

PreçO 
40€/dia por participante (inclui entradas nas exposições do 

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

nOta
Para participar neste programa é indispensável uma reserva 

prévia, que está condicionada às vagas existentes. A atividade 

realiza-se apenas com um número mínimo de crianças. O 

programa pode ser alterado caso existam condições que assim 

o determinem.

prOgrama
O programa «Férias debaixo de água» é dirigido a 

participantes dos 4 aos 12 anos. Os participantes são recebidos 

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 

explora o oceano, as espécies que o habitam, as adaptações 

que as tornam especiais e as ameaças que enfrentam. A 

atividade repete-se durante os três dias de interrupção escolar 

do carnaval.

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 por correio, para 

Oceanário de Lisboa – Esplanada D Carlos I – 1990-005 LISBOA. 

Cheque à ordem de Oceanário de Lisboa SA. Diretamente no 

Oceanário (com cheque, cartão ou numerário). Por 

transferência bancária ou depósito para PT050 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. 

AlteraçÕes e cancelamentOs
As alterações por parte do cliente podem ser efetuadas 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 o direito de cancelar 

o mesmo até ao último dia útil anterior ao início do programa. 

Nestas condições, a reserva poderá ser alterada para outra 

data, de acordo com a disponibilidade existente. Caso tenha 

sido efetuado algum pagamento, o Oceanário 

compromete-se a proceder à sua devolução.

InfOrmaçÕes e reservas
218 917 000

reservas@oceanario.pt

Não é permitido filmar o programa.

OceanariO.pt
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2a FEIRA

SOPA Creme de cenoura

PRATO Strogonoff de perú e arroz branco

SOBREMESA Fruta

LANCHE Pão de leite misto/Sumo de fruta

3a FEIRA

SOPA Creme  de espinafres

PRATO Lombinhos de salmão, em molho de 
manteiga e limão, com puré

SOBREMESA Gelatina

LANCHE Sanduiche mista/Iogurte líquido

4a FEIRA

SOPA Creme de alho francês

PRATO Lasanha de frango e cenoura

SOBREMESA Fruta

LANCHE Pão de leite misto/Leite com chocolate

ementa


