Krazy World - Algarve Zoo
SOBRE

KrazyWorld é um Zoo interativo com atividades para toda a família.
Na quintinha dos animais poderá interagir e alimentar cabrinhas anãs, lamas e gamos, é a alegria dos mais
pequenos e não só! Na terra Exótika encontrará várias espécies, e poderá interagir com alguns animais como as
tartarugas africanas, as aves que virão comer ás vossas mãos no seu habitat, bem como os lemures. Terá
oportunidade de ver a maior cobra da Europa, com 8,50 metros!
Após a visita aos animais sugerimos almoçar no nosso restaurante, assistir a uma das nossas variadas
apresentações com animais, e dar um mergulho na piscina com escorrega para refrescar. Para os que ainda tiverem
energia propomos várias atividades, tais como, arborismo, kart a pedal, insufláveis, mini moto 4, passeios de pónei,
e o nosso mega circuito de minigolf com 18 buracos. Para os dias mais frios ou chuvosos dispomos de uma ampla
zona interior com restaurante, insuflável e palco para as apresentações com animais.
Um dia em cheio para toda a família!
Contactos
Lagoa de Viseu – Apartado 3 Estrada Algoz – Messines 8365-907 Algoz
+351 282 574 134 / 916 441 826
Telefone:
geral@krazyworld.com
E-mail:
Website:

http://www.krazyworld.com

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/Krazy-World-Zoo-520140454830693/

Caraterísticas e Serviços
Bar
Lojas
Restaurante

Horários
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15 de Março - 31 de Outubro : 10:00-18:00.

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Lugares de estacionamento reservados
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades especiais
Circulação acessível no espaço interior
Parcial
Acessibilidade a áreas/serviços
Loja
Cafetaria
Instalações sanitárias
Esplanada
Auditório
Informação acessível
Painéis informativos
Legendas
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade auditiva
Incapacidade motora
Incapacidade intelectual
Pagamentos
Aceita cartões de crédito

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

