Parque Biológico de Vila Nova de Gaia
OVER

Ontdek hoe het landschap van deze streek en de manier van leven van vroeger was en geniet van de flora en fauna
in dit park.
Gelegen in een bos- en landbouwgebied in het district Vila Nova de Gaia, zijn hier honderden wilde dier- en
plantensoorten te vinden. Het park, met 35 hectaren, ligt in de vallei van de Febros rivier, een zijtak aan de
linkeroever van de Douro, waar nog oude boerenhuizen en (water)molens staan.
Het belangrijkste doel van dit park is om de bezoeker te leren over het landschap van de regio, inclusief de flora,
fauna, klimaat, plattelandsarchitectuur, gebruiken en tradities, waterwegen, etc. Ook wordt er informatie gegeven
over het contrast tussen het bos- en landbouwgebied en de omliggende steden.
Verder biedt het park ook een hulpcentrum voor wilde dieren die gewond aangetroffen worden of illegaal in
gevangenschap zijn gehouden en een broeikas waar elk jaar duizenden planten worden gekweekt. Het gaar hierbij
om meer dan 300 plantensoorten, die voor het park zelf en de openbare plantsoenen van Gaia bestemd zijn.
Om het park te ontdekken, kunt u het beste bij het Bezoekerscentrum beginnen, waar u meer informatie krijgt over
de grote hoeveelheid activiteiten, die veelal toegewijd zijn aan milieuvoorlichting. Ook krijgt u daar informatie over
de wandelpaden, de safari's in het park en eventuele tochten met gidsen. Hier is bovendien een permanente
tentoonstelling over het Parque Biológico.

Contactgegevens
Rua da Cunha 4430-757 Avintes (Vila Nova de Gaia)
+351 227 878 120
Telefoon:
+351 227 833 583
Fax:
E-mail:

geral@parquebiologico.pt

Website:

http://www.parquebiologico.pt

Sociale Netwerken:

https://www.facebook.com/parquebiologicodegaia

Kenmerken en diensten
Bar
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Winkels
Restaurant

Openingstijden
Winter: 10:00 - 17:00;Zomer: 10:00 - 18:00 (weekdagen); 10:00 - 19:00 (weekend).

Toegangen
Parkeerplaats
Bus
Treinstation

Toegankelijkheid
Rolstoelvriendelijk
Gereserveerde parkeerplaatsen
Route toegankelijk tot aan de ingang
Totaal
Ingang toegankelijk
Totaal
Ontvangstruimte voor personen met bijzondere behoeften
Binnenruimte toegankelijk
Totaal
Toegankelijkheid tot ruimtes/diensten
Winkel
Café / bar
Gehandicaptenvoorzieningen
Terras
Auditorium
Informatie toegankelijk
Informatieborden
Ondertitels
Interactieve en audiovisuele presentaties
Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd
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