Dierentuinen en Aquaria
Alentejo
Montemor-o-Novo
Monte Selvagem - Reserva Animal
Adres: Monte do Azinhal, Lavre 7050-467 Montemor-oNovo
Telefoon: +351 265 894 377 Fax: +351 265 847 188
E-mail: geral@monteselvagem.pt Website:
http://www.monteselvagem.pt
Openingstijden:
Februari en Maart: 10:00 - 17:00;
April: 10:00 - 18:00;
Mei - September: 10:00 - 19:00;
Oktober: 10:00 - 18:00.
Gesloten: Maandags, November, December en Januari (nodig
boeken);
Toegankelijkheid:
Rolstoelvriendelijk; Rolstoelvriendelijk; Gereserveerde
parkeerplaatsen; Route toegankelijk tot aan de ingang: Totaal;
Ontvangstruimte voor personen met bijzondere behoeften;
Binnenruimte toegankelijk: Gedeeltelijk; Toegankelijkheid tot
ruimtes/diensten: Winkel, Café / bar,
Gehandicaptenvoorzieningen, Terras; Informatie toegankelijk:
Informatieborden, Ondertitels, Onderwerpen die aangeraakt
mogelijk worden; Geschikt voor de ontvangst van: Visuele
handicap, Auditieve handicap, Motorische handicap, Intellectuele
handicap; Ondersteunende producten / diensten beschikbaar:
Visuele handicap, Auditieve handicap, Motorische handicap,
Intellectuele handicap;
Toegangen:
Parkeerplaats; Bus; Treinstation;
Kenmerken en diensten:
Bar; Winkels;

Bezoek Monte Selvagem.
In dit park, op slechts een uur rijden van Lissabon, Santarém of
Évora, treft u veel verschillende diersoorten die hier prima zijn
ondergebracht. Ook zijn er veel speelmogelijkheden voor
kinderen. Breng hier een gezellige dag door met het hele gezin.

Mora
Fluviário de Mora
Adres: Parque Ecológico do Gameiro 7490 CabeçãoMora
Telefoon: +351 266 448 130 Fax: +351 266 446 034
E-mail: fluviariomora@net.novis.pt Website:
http://www.fluviariomora.pt
Openingstijden:
Winter: 10.00 - 17.00 uur
Zomer: 10.00 - 19.00 uur;
Toegangen:
Parkeerplaats;
Kenmerken en diensten:
Bar; Winkels; Restaurant;
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Ontdek de Rivieren en de Meren. Hun bewoners. Hun geheimen.
Hun schoonheid.
Het Fluviário de Mora, één van de weinige in de wereld, biedt u
de gelegenheid om de vele bewoners van de Portugese en
buitenlandse rivieren en meren te leren kennen en in het echt te
zien! Van bekende tot zeldzame soorten. Van veel voorkomende
tot de meest onopvallende.
In de grote watertanks van het Fluviário de Mora wachten de
bewoners van de rivieren en de meren op uw komst! Het is het
bezichtigen meer dan waard. De uitdaging ligt in het behoud en
het beleven van het rivierleven!

Santiago do Cacém
Badoca Park
Adres: Herdade da Badoca, Apartado 170 7540-235 Vila
Nova Santo André
Telefoon: +351 269 708 850 Fax: +351 269 744 231
E-mail: badoca@badoca.com Website:
http://www.badoca.com
Openingstijden:
1 Maart / 14 September: 09.00 - 20.00 uur
15 September / 31 Oktober: 09.30 - 19.00 uur
1 November / 28 Februari: 10.00 - 17.00 uur;
Andere informatie:
Registratienummer: 24/2002

Ga avontuurlijk op pad in dit park met meer dan 200 diersoorten,
waar u een echte wilderniservaring kunt beleven.
Buffels, lama's, everzwijnen, struisvogels, giraffes, tijgers,
kangoeroes, nandoes, zebra's, jakken, edelherten en damherten
uit verschillende wereldstreken voelen zich in het Portugese
klimaat goed thuis. De voornaamste attractie van dit park is de
rit per jeep door de bossen en open plekken waar u dieren, die u
misschien nog nooit eerder heeft gezien, kunt observeren. U
kunt ze hier in vrijheid en harmonie met hun leefomgeving
bekijken.
De rit duurt ongeveer 30 minuten en wordt onder begeleiding
van een gids uitgevoerd die informatie verschaft over de
verschillende diersoorten, hun achtergrond, gewoonten, voeding
en herkomst. De tochten worden op volgorde van aankomst
uitgevoerd en hoeven niet van te voren gereserveerd te worden.
Badoca biedt ook een dierentuin, een kinderboerderij, een
kinderspeelplaats en restaurant.

Algarve
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Lagos
Zoo de Lagos - Parque Zoológico de Lagos
Adres: Quinta das Figueiras - Sítio do Medronhal
8600-013 Lagos
Telefoon: +351 282 680 100 Fax: +351 282 680 109
E-mail: geral@zoolagos.com Website:
http://www.zoolagos.com
Openingstijden:
April / September: 10.00 - 19.00 uur
Oktober / Maart: 10.00 - 17.00 uur;
Andere informatie:
Registratienummer: 83/2002

Behouden, onderwijzen en beschermen zijn de thema's van het
dierenpark Lagos, waar meer dan 120 dierensoorten en 200
plantensoorten uit 5 continenten in harmonie met de natuur
leven.
Bezoekers kunnen de Vliegtunnel bezoeken, een 60 meter lange
tunnel waarin u prachtig gekleurde vogels in volle vlucht kunt
waarnemen. Verder is er ook het paradijsachtige landschap van
de apeneilanden en een kinderboerderij waar de kleintjes in
aanraking kunnen komen met tamme dieren, zoals dwergzeboes.
Het park besteedt veel aandacht aan de educatieve kant van het
bezoek en biedt een veelzijdige educatieve structuur.

Silves
Krazy World - Algarve Zoo
Adres: Lagoa de Viseu – Apartado 3Estrada Algoz –
Messines8365-907 Algoz
Telefoon: +351 282 574 134 / 916 441 826
E-mail: geral@krazyworld.com Website:
http://www.krazyworld.com
Openingstijden:
15 Maart - 31 Oktober: 10:00-18:00.
;
Toegangen:
Parkeerplaats; Bus;
Kenmerken en diensten:
Bar; Winkels; Restaurant;
Betalingen:
Creditkaarten geaccepteerd;
Toegankelijkheid:
Rolstoelvriendelijk; Gereserveerde parkeerplaatsen; Route
toegankelijk tot aan de ingang: Totaal; Ingang toegankelijk:
Totaal; Ontvangstruimte voor personen met bijzondere
behoeften; Binnenruimte toegankelijk: Gedeeltelijk;
Toegankelijkheid tot ruimtes/diensten: Winkel, Café / bar,
Gehandicaptenvoorzieningen, Terras, Auditorium; Informatie
toegankelijk: Informatieborden, Ondertitels; Geschikt voor de
ontvangst van: Visuele handicap, Auditieve handicap, Motorische
handicap, Intellectuele handicap;

Krazy World, in de buurt van Silves, is een dierenpark waar de
bezoekers verschillende activiteiten, die met de dierenwereld te
maken hebben, aantreffen. Zoals levende voorstellingen met
reptielen of het voeren van exotische diersoorten. Uiteraard kunt
u deze dieren uit afgelegen streken ook rustig achter glas
bewonderen.
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Ook is er een manege met pony's, twee minigolfbanen, Krazy
Golf en Jungle Golf, een kleine markt, tropische zwembaden en
twee quad motorbanen.
Om alle activiteiten te ontdekken kan de bezoeker voor een jaar
lid worden van Krazy World en het park onbeperkt bezoeken.

Porto en het Noorden
Maia
Parque Zoológico da Maia
Adres: Rua da Igreja 4470-184 Maia
Telefoon: +351 229 442 303 / 917 229 943 Fax: +351
229 446 269
E-mail: bilheteira.zoodamaia@gmail.com Website:
http://www.zoodamaia.pt/
Openingstijden:
De winter: 09.00 - 18.00 uur
De zomer: 09.00 - 19.00 uur;

Dierentuin Maia
De dierentuin van Maia, toegewijd aan het behoud van de
dierenwereld, bevat meer dan 300 diersoorten in een omgeving
waar men de moeite doet om de oorspronkelijke woongebieden
te recreëren. Panters, apen, vogels, beren, tijgers, leeuwen,
luipaarden en bobcats zijn slechts enkele van de geweldige
dieren, uit alle werelddelen, die hier te zien zijn.
De Maia dierentuin biedt veel attracties: schildpadden,
hagedissen, slangen, krokodillen en kikkers in de Noah's ark en
de Reptielentuin; een voorstelling met zeeleeuwen, en
presentatie van den Vogels, en een kinderpark. Aan het eind van
de reis door de dierenwereld kunt u uitrusten in het lunchpark.
Dit bezoek zal jong en oud zich nog lang heugen.

Santa Maria da Feira
Parque Ornitológico de Lourosa
Adres: Rua do Parque 4535-071 Lourosa (Santa Maria da
Feira)
Telefoon: +351 227 459 822 / 938 781 078 Fax: +351
227 459 825
E-mail: info@zoolourosa.com Website:
http://www.zoolourosa.com
Openingstijden:
De winter: 09.00 - 17.00 uur De zomer: 09.00 . 18.00 uur;

In het Vogelpark Lourosa (Parque Ornitológico de Lourosa), in de
buurt van Santa Maria de Feira, vinden we meer dan 250
vogelsoorten en rond 1500 exemplaren, een unicum wat dit park
tot een van de belangrijkste in Europa maakt op het gebied van
de bescherming en voortplanting van zeldzame vogelsoorten.
In dit levende museum ziet u vogelsoorten uit de 5 werelddelen
in ruimtes die bevorderlijk zijn voor het overleven van de vogels.
Hier treft u zeldzame en met uitroeiing bedreigde diersoorten, en
andere soorten waar we slechts van gehoord hebben zoals de
Ibis uit Egypte, fazanten uit Maleisië of de Kasuaris (één van de
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oudste vogelsoorten ter wereld). Deze dierentuin met zulke
bijzondere inwoners is zeker een bezoek waard.

Vila Nova de Gaia
Parque Biológico de Vila Nova de Gaia

Zoo Santo Inácio

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

Adres: Rua 5 de Outubro, 4503 4430-809 Vila Nova de
Gaia - Porto
Telefoon: +351 227 878 500 Fax: +351 227 878 517

E-mail: geral@parquebiologico.pt Website:
http://www.parquebiologico.pt

E-mail: info@zoosantoinacio.com Website:
http://www.zoosantoinacio.com/

Openingstijden:
Winter: 10:00 - 17:00;
Zomer: 10:00 - 18:00 (weekdagen); 10:00 - 19:00 (weekend).;
Toegangen:
Parkeerplaats; Bus; Treinstation;
Kenmerken en diensten:
Bar; Winkels; Restaurant;
Betalingen:
Creditkaarten geaccepteerd;
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;

Openingstijden:
Winter (Oktober-Maart): 10:00 - 17:00;
Zomer (April-September): 10:00 - 19:00;
Gesloten: Maandag (behalve van Mei tot Augustus), 25
Dezember en in Januari.;
Toegangen:
Parkeerplaats; Bus;
Kenmerken en diensten:
Bar; Winkels; Restaurant;
Betalingen:
Creditkaarten geaccepteerd;
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;

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.

De Dierentuin 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.

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.

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.

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.

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.
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Vinhais
Parque Biológico de Vinhais
Adres: Rua das Freiras, nº 13 5320 Vinhais
Telefoon: +351 273 771 040 / 933 260 304 Fax: +351
273 771 040
E-mail: geral@parquebiologicodevinhais.com Website:
http://www.parquebiologicodevinhais.com
Openingstijden:
9:00 -18:00;
Toegankelijkheid:
Rolstoelvriendelijk;
Toegangen:
Parkeerplaats;
Kenmerken en diensten:
Bar;

Biologisch Park van Vinhais
Het Biologisch Park van Vinhais is een openbare infrastructuur
die in het leven is geroepen door de gemeente Vinhais, in het
hart van het Montesinho Natuurpark.
Het park heeft tot doel het landschap van de regio te helpen
interpreteren, zowel met betrekking tot de natuurlijke aspecten
(fauna, flora en geologie) als de culturele en historische
aspecten; natuurbehoud, bevordering van de biodiversiteit en
ecotoerisme.

Regio Lisboa
Lisboa
Aquário Vasco da Gama

Jardim Zoológico de Lisboa

Adres: Rua Direita ao Dafundo1495-154 Algés

Adres: Estrada de Benfica, 158-160

Telefoon: +351 21 419 63 37 - 21 415 16 10 Fax: +351
21 419 39 11
E-mail: aquariovgama@marinha.pt Website:
http://aquariovgama.marinha.pt

Telefoon: +351 217 23 29 00 Fax: +351 217 23 29 01

Openingstijden:
10.00 - 18.00 uur;
Het Vasco da Gama Aquarium Geopend in 1898 onder patronaat
van koning D. Carlos I (1863-1908), streeft dit museum en
aquarium ernaar de bezoeker rechtstreeks in aanraking te
brengen met de rijkdom van de onderwaterwereld. Het museum
bevat een gevarieerde verzameling voorwerpen van de
oceanografische expedities, uitgevoerd door D. Carlos.
Het aquarium laat 4000 soorten zeefauna en 'flora zien van de
meeste uiteenlopende ecosystemen ter wereld.

Oceanário de Lisboa
Adres: Esplanada D. Carlos I - Doca dos Olivais - Parque
das Nações 1990-005 Lisboa
Telefoon: +351 218 917 000 Fax: +351 218 917 000

1549-004 Lisboa

E-mail: info@zoo.pt Website: http://www.zoo.pt
Openingstijden:
Winter: 10.00 - 20.00 uur
Zomer: 10.00 - 18.00 uur;
Toegankelijkheid:
Rolstoelvriendelijk;
Kenmerken en diensten:
Bar; Winkels; Restaurant;
Toegangen:
Bus; Treinstation; Metro;

Dierentuin Lissabon In het centrum van Lissabon bevindt zich de
Dierentuin, inmiddels al 120 jaar, een belangrijke lokatie waar
onderwijs gecombineerd wordt met amusement en plezier. De
Dierentuin beschikt over een van de beste dierencollecties ter
wereld (meer dan 2000 dieren en meer dan 350 soorten).

E-mail: info@oceanario.pt Website:
http://www.oceanario.pt

Speciale attracties vormen voor de bezoeker de mogelijkheid om
een onvergetelijke dag te beleven, dus grijp deze kans en breng
ons een bezoek!

Openingstijden:
10.00 - 19.00 uur;
Andere informatie:

Attracties: Baai met dolfijnen, regenboog park, reptielenhuis,
kinderboederijtje, voederen van zeeleeuwen en pelikanen,
kabelbaan met fantastisch uitzicht op de dieretuin, presentatie
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Registratienummer: 45/2002;
Kenmerken en diensten:
Bar; Winkels; Restaurant;
Toegangen:
Bus; Treinstation; Metro;
Het Oceanarium van Lissabon
Een bezoek aan het Oceanarium is een niet aflatende uitdaging
van wetenschap op alle niveaus. Het is ontworpen door de
Amerikaanse architect Peter Chermayeff Het Oceanarium is een
unieke en prachtige ervaring. Het bevat ongeveer 15.000 dieren
en meer dan 450 soorten planten, in bassins die meer dan
7000m zout water bevatten en de diverse ecosystemen van de
oceaan nabootsen.

van vogels in vlucht boek "Bosque Encantado" en tevens
reptielenboek, "Cobras e lagartos"
Allemaal voor een prijs!

Bezoek eerst de landtentoonstelling en de
onderwatertentoonstelling en ontdek deze 4 bijzondere
ecosystemen: de rotsige kust van de Noord-Atlantische Zee, de
kust van de zuidpool, de zeewierwouden van de Stille Oceaan en
de koraalriffen van de Indische Oceaan.
Het Oceanarium beschikt over een reeks ateliers en speciale
activiteiten voor de jongere bezoekers, waaronder het
programma "Slapen met de haaien".
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