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Parque Animal da Quinta de Santo Inácio
De Quinta de Santo Inácio is een project met een aantal activiteiten en doelstellingen, die gericht zijn op de Aarde en
de manier waarop de mens de Aarde door de jaren heen heeft gebruikt.
Aan de ene kant voeren het paleis en de 19e eeuwse tuinen u terug in de tijd naar het dagelijkse leven van de 19e
eeuwse handelaren in Porto, aan de andere kant is het dierenpark een betoverende bestemming voor bezoekers.
Liefhebbers van grote kruipende dieren kunnen hier kennismaken met de reuzenhagedissen uit Timor en de grote
slangen uit het Amazonegebied. Wie van vliegende diersoorten houdt kan het Insectarium bezoeken. Ook is er een
meer met watervogels en een grote tropische kas met exotische planten en vogels. Sneeuwluipaarden, lemuren uit
Madagaskar, schildpadden uit de Galápagos, hazen uit Patagonië, kangoeroes uit Australië en nog vele andere dieren
die zo verschillen van de soorten die wij regelmatig zien zijn hier ook te vinden in dit park.
Dagelijks, van 8 maart tot 29 september, om 11 uur, 14:30 uur en 16:30 uur wordt er een vliegdemonstratie
gegeven en een training met roofvogels en er wordt uitleg verschaft over de eigenschappen, gewoonten,
leefomgeving, oorsprong en ander nieuws. Niet missen!
Voor de hele kleintjes is er ook de Quintinha waar ze tamme dieren kunnen bezoeken en leren hoe ze kaas en honing
maken. Enkele van de ambachtelijke producten van de Quinta zijn nu te koop in de winkel en zijn een prima
aandenken aan een fijne dag.
Contactgegevens
Adres:

Rua Souto de Fiães 4430-918 Avintes

Telefoon:

+351 227 878 500

Fax:

+351 227 878 517

E-mail:

info@quintasi.pt

Website:

http://www.quintasi.pt

Openingstijden
De winter: 09.30 - 18.00 uur De zomer: 09.30 - 20.00 uur Gesloten: Maandag
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