Sea Life Porto
SOBRE

Foto: Sea Life Porto
Com 2.200 metros quadrados de área interior e mais 3.500 metros quadrados de parque verde no exterior dedicado
ao visitante, o Sea Life Porto é um espaço de cultura, entretenimento e aprendizagem que rapidamente se tornou
num ex-líbris da “Invicta”. Além de proporcionar a milhares de visitantes uma experiência única de descoberta das
maravilhas do mundo marinho e dispor de palestras e alimentações gratuitas diárias, distinguiu-se como o primeiro
espaço em Portugal com uma pegada de carbono positiva e promove também a conservação e preservação das
espécies e habitats marinhos. O peixe-palhaço, o peixe-dragão, o tubarão-de-pontas-negras, os cavalos-marinhos, a
Tartaruga Mariza e a família de Pinguins-de-Humboldt, são apenas algumas das centenas de diferentes espécies
marinhas e de água doce que habitam em cada um dos 31 aquários instalados, além do túnel subaquático - o
primeiro do Pais e que atravessa mais de 500.000 litros de água!
Contactos
1ª Rua Particular do Castelo do Queijo 4100-379 Porto
+351 226 190 400
Telefone:
+351226 190 409
Fax:
E-mail:

slcporto@merlinentertainments.biz

Website:

https://www.visitsealife.com/porto/

Caraterísticas e Serviços
Bar
Lojas
Restaurante

Horários
Segunda a Sexta-feira, das 10:00h às 18:00h.&nbsp;&nbsp;Sábados Domingos e Feriados, das 10:00h às 19:00h.
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Acessos
Autocarro
Metro

Acessibilidade
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
Itens para experimentação táctil
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade motora
Incapacidade intelectual
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade motora
Incapacidade intelectual
Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
Nº de Registo: 440/2020
Além da exposição de criaturas fantásticas, o Sea Life Porto dispõe de várias Experiências VIP que prometem levar
as emoções a outro nível!
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