O Zoo Santo Inácio é o local ideal para realizar a Festa de Aniversário dos seus filhos!
Nesta Festa, todos os participantes poderão realizar uma visita ao Zoo, tendo a oportunidade de
conhecer os 600 animais que aqui habitam. Poderão usufruir de uma sala no meio da natureza, para
festejar este dia tão especial.

INFORMAÇÕES GERAIS
Horários
• As Festas realizam-se todos os dias, com exceção do dia 1 de janeiro, 25 dezembro
e domingo de Páscoa.
• Horários disponíveis: 10h00-12h30 | 14h30-17h00 | 19h00-21h30*
* Disponível apenas de setembro a fevereiro, nos dias em que se realizam as Luzes Selvagens.
Neste horário a visita é feita apenas à exposição das Luzes, os animais não estão visíveis neste período.

Lotação
• A lotação mínima para a realização de uma Festa é de 12 convidados
e, no máximo, 30 convidados, incluindo o aniversariante.
Lanche:
• Menu 1: Sanduiche de Fiambre | Batata Frita | Pipocas | Água e Sumo | Bolo de Aniversário
• Menu 2: Salgados variados | Batata Frita | Pipocas | Água e Sumo | Bolo de Aniversário
Preço por criança: 16.90€
Marcação
• As Festas incluem:
- Visita ao Zoo ou às Luzes Selvagens
- Presença de 2 monitores
- Convite de aniversário em formato digital
- Lanche
- Bolo de aniversário e velas
• No ato da Reserva, é obrigatório o preenchimento da ficha de marcação enviada pelos nossos serviços, assim como o pagamento
da primeira prestação correspondente ao valor de 100€, dedutível no valor final da festa (valor não reembolsável).

• A segunda prestação deverá ser efetuada no ato de confirmação do número de convidados, 3 dias úteis antes da Festa, através de
transferência bancária, MBWAY ou pagamento direto no Posto de Informações do Zoo.
Dados para a Transferência Bancária: IBAN: PT50 001800032277283402026 | Nome: Zoo Santo Inácio, Lda.
• O pagamento da reserva compreende a leitura e aceitação do presente regulamento.
Regras Gerais
• As Festas são destinadas a crianças dos 3 aos 12 anos.
• Oferta de dois adultos acompanhantes responsáveis pela Festa.
• A Festa é acompanhada por monitores, que irão apoiar durante todo este período, incluindo na visita ao Zoo ou às Luzes Selvagens.
• Não é permitido o uso de pinhatas, serpentinas e confetis.
• As Festas estão cobertas por um seguro.
• O horário deverá ser cumprido de acordo com as condições estipuladas para que o espaço fique disponível para outros eventos reservados.
• A identificação e o controlo da lotação dos participantes da Festa estarão a cargo dos monitores.
Política de Cancelamento
• O incumprimento do pagamento da segunda prestação até à data acima referida, pode resultar no cancelamento da Festa.
• No caso de impossibilidade de realização da Festa na data reservada, a mesma poderá ser reagendada para uma data disponível ou
será devolvido apenas o valor da segunda prestação.

