Parques Temáticos
Parque Aventura Albufeira

Parque Aventura Figueira da Foz

Morada: Estrada de Santa Eulália, 2158200-381 Albufeira

Morada: Rua do Parque FlorestalSerra da Boa
Viagem3080 - 572 Figueira da Foz
Telefone: +351 915 536 555

Telefone: +351 913 185 782
E-mail: albufeira@parqueaventura.net Website:
http://www.parqueaventura.net

E-mail: figueiradafoz@parqueaventura.net Website:
http://www.parqueaventura.net

Preparado para um desafio em plena natureza?
Preparado para um desafio em plena natureza? No Arborismo
No Arborismo descubra os percursos que o levarão ao topo das
descubra os percursos que o levarão ao topo das árvores.
árvores. Encontrará diversos obstáculos de árvore para árvore,
Encontrará diversos obstáculos de árvore para árvore, através
através de plataformas, uma série de jogos desafiantes e vários
de plataformas, uma série de jogos desafiantes e vários slides
slides cheios de adrenalina.
cheios de adrenalina.
Durante toda a atividade estará sob a supervisão da nossa
Durante toda a atividade estará sob a supervisão da nossa
equipa de monitores qualificada, pronta para o encorajar e
equipa de monitores qualificada, pronta para o encorajar e
ajudar a qualquer momento. Não necessita de preparação física
ajudar a qualquer momento. Não necessita de preparação física
prévia, apenas de determinação para enfrentar qualquer desafio
prévia, apenas de determinação para enfrentar qualquer desafio
que se atravesse à sua frente. Após completar cada percurso,
que se atravesse à sua frente.
será invadido por uma extraordinária sensação de satisfação que
Após completar cada percurso, será invadido por uma
o fará desejar por mais!
extraordinária sensação de satisfação que o fará desejar por
Procura mais ação? O nosso campo de Paintball está à sua
mais! Lance o desafio e divirta-se numa fantástica aventura!
espera! Mais de 2500m2 de terreno florestal com uma série de
obstáculos naturais e diversos jogos estratégicos adequados às
preferências dos jogadores.
Lance o desafio e divirta-se numa fantástica aventura!

Alentejo
Elvas
Parque de Diversões Aquático El-Xadai
Morada: Quinta do Barbalagão - Varche 7350-422 Elvas
Telefone: +351 268 621 397 Fax: +351 268 621 921
E-mail: elxadai@clix.pt Website: http://www.elxadai.com
Horários:
Junho / Setembro: 9h30 - 19h30;
O conjunto turístico do Parque de Diversões El-Xadai fica situado
a pouco mais de 1h30m de Lisboa, beneficiando de uma
magnífica vista sobre Badajoz.
O complexo é constituído por apartamentos e uma albergaria de
4 estrelas, amplos espaços verdes, um parque infantil, piscinas
com escorregas, um restaurante com capacidade para 220
pessoas e uma capela, para celebração de casamentos e
baptizados.
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Algarve
Albufeira
Zoomarine - Guia
Morada: Estrada Nacional 125, Km 65 - Guia 8201-864
Albufeira
Telefone: +351 289 560 300 Fax: +351 289 560 309
E-mail: algarve@zoomarine.com Website:
http://www.zoomarine.com
Horários:
1 Novembro / 31 Março: 10h00 - 17h00 Encerra: 2ª Feiras, 24 e
25 Dezembro, 1 Janeiro;
Outras Informações:
Registo Nº : 13/2001
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Restaurante; Lojas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
O Zoomarine é um parque único em Portugal, pelas suas
caraterísticas e pela excecional qualidade dos espetáculos e
exibições. Um deslumbrante parque oceanográfico de
entretenimento educativo, criado à imagem dos melhores
parques de atrações e na tradição da secular união do Algarve
com o mar.
Faça uma visita em família e passe um dia fascinante com
golfinhos, focas, tubarões, tartarugas, aves exóticas e aquáticas,
crocodilos e peixes tropicais.
Por entre a quietude dos lagos e jardins foi criada a atmosfera
perfeita para fala dos «segredos do mar...», rodeado de todos os
serviços complementares: restaurantes, lojas, atracções e
bonitas piscinas. Um bilhete único e o parque é seu.

Alcoutim
Parque Mineiro Cova dos Mouros
Morada: Reserva da Foupana - Apartado 1 8006-701
Santa Bárbara de Nexe
Telefone: +351 289 999 229 Fax: +351 289 999 436
E-mail: guadiana.parque@mail.telepac.pt Website:
http://minacovamouros.sitepac.pt
Horários:
Março / Outubro: 10h30 - 18h00 Novembro: 10h30 - 16h30
Fecha: 2ª Feiras ;
Localizado no concelho de Alcoutim, na localidade de Vaqueiros,
Reserva da Foupana, este Parque Mineiro fica apenas a uma
hora do centro de Faro. A atividade mineira pré-histórica no
interior Algarvio remonta há 2500 a.c., tendo esta região
herdado inúmeros vestígios arqueológicos.
Neste parque mineiro podem-se observar os vestígios de uma
mina de cobre com abundantes marcas de atividade mineira
desde o Calcolítico até à época romana. Tem ao seu dispor um
inédito itinerário pedestre de 750 metros, a céu aberto, onde
poderá encontrar antigas minas de cobre e reconstituições préhistóricas, das quais destacamos uma habitação e utensílios
primitivos, uma réplica de forno primitivo para a fundição do
cobre e representações de figuras humanas da época a
trabalhar. Todo este ambiente permite-lhe recuar no tempo,

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

2/17

numa viagem a épocas remotas onde o quotidiano dos nossos
ancestrais é recriado, desde a época Calcolítica (2500 a.c.) ao
período Romano.
Na sua visita ao Parque não perca a oportunidade de realizar um
passeio de burro. Poderá ainda adquirir artesanato do concelho
de Alcoutim e tomar um refresco enquanto aprecia a
deslumbrante paisagem do Nordeste Algarvio.

Lagoa
Aquaparque Slide and Splash
Morada: Estrada Nacional 125 - Vale de Deus 8400-123
Estombar
Telefone: +351 282 340 800 Fax: +351 282 341 826
E-mail: slide.splash@mail.telepac.pt Website:
http://slidesplash.com
Horários:
Março / Abril / Outubro: 10h00 - 17h00 Maio / Junho / Setembro:
10h00 - 17h30 Julho / Agosto: 10h00 - 18h00;

Neste parque encontram-se diversos tipos de escorregas:
blackhole, pistas foam, etc.
Existe, também, uma piscina de natação, jacuzzi e uma área
reservada a crianças.

Lagos
Parque Aventura Lagos
Morada: Rua Sophia de Mello Breyner AndresenMeia
Praia8600-295 Lagos
Telefone: +351 911 020 042
E-mail: lagos@parqueaventura.net Website:
http://www.parqueaventura.net
Preparado para um desafio em plena natureza? No Arborismo
descubra os percursos que o levarão ao topo das árvores.
Encontrará diversos obstáculos de árvore para árvore, através
de plataformas, uma série de jogos desafiantes e vários slides
cheios de adrenalina. Durante toda a atividade estará sob a
supervisão da nossa equipa de monitores qualificada, pronta
para o encorajar e ajudar a qualquer momento.
Não necessita de preparação física prévia, apenas de
determinação para enfrentar qualquer desafio que se atravesse
à sua frente. Após completar cada percurso, será invadido por
uma extraordinária sensação de satisfação que o fará desejar
por mais!
Procura mais ação? O nosso campo de Paintball está à sua
espera! Mais de 2500m2 de terreno florestal com uma série de
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obstáculos naturais e diversos jogos estratégicos adequados às
preferências dos jogadores. Lance o desafio e divirta-se numa
fantástica aventura!

Monchique
Parque Aventura da Fóia

Parque da Mina

Morada: Sítio da Fóia, topo da Serra de Monchique
Apartado 122, 8550-909 Monchique
E-mail: alternativour@mail.telepac.pt Website:
http://www.alternativtour.com

Morada: CCI 171, Sitio do Vale de Boi 8550-391
Monchique
Telefone: +351 282 911 622; 962 079 408 Fax: +351 282
911 622
E-mail: parquedamina@mail.telepac.pt Website:
http://www.parquedamina.pt

Horários:
Funciona normalmente por pré-reserva, de outubro a maio
quando as condições atmosféricas permitem, está aberto aos
fins de semana;
De junho a setembro está aberto diáriamente das 10:00 às
18:00.
;
Acessos:
Parque de estacionamento;

Espaço enquadrado numa floresta de árvores de grande porte,
rodeada pela paisagem deslumbrante do cimo da Fóia no
Algarve, tem como lema: Aventura que respeita a Natureza e é
dedicado a atividades de desporto aventura com: arborismo,
escalada, rapel, tiro com arco, orientação, paintball, jogos
tradicionais de cooperação e interação, atividades de descoberta
e interpretação da fauna e flora locais.

Horários:
Inverno (de 1 de Outubro a 31 de Março) ? Das 10H às 17H
Verão ( de 1 de Abril a 30 de Setembro) ? Das 10 H às 19 H;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Lojas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
O Parque da Mina engloba uma quinta em plena Serra de
Monchique, com um passado étnico e cultural. Sendo atualmente
o Maior Museu Vivoda região. Neste espaço pode visitar uma
casa do inicio do séc. XVIII totalmente mobilada, uma destilaria
de medronho (recriação), Mina de extração de minério
desativada, carvoaria de carvão vegetal (recriação), mais de
1000 variedades de animais de quinta, a identificação da flora
local e passeios pedestres e observação de animais autóctones
em extinção.
Ruínas em Taipa do séc. XVII.

Quarteira
Aquashow Parque
Morada: Semino, E.N. 3968125-303 Quarteira
Telefone: +351 289 315 129 Fax: +351 289 313 950
E-mail: aquashow@aquashowpark.com Website:
http://www.aquashowparkhotel.com
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Restaurante; Lojas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O Aquashow Parque é o maior Parque Aquático e Parque
Temático de Portugal, no Algarve, em Quarteira.
Estamos abertos de 1 de Maio a 30 de Setembro a partir das
10h00, com horários de encerramento diferentes consoante o
mês.
No Parque Aquático encontra a maior diversidade de escorregas
para todas as idades e a maior Piscina de Ondas de Portugal
onde toda a família se pode divertir em conjunto. Em cada ano
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inauguramos sempre novas atracções e 2016 não vai ser
excepção, vamos inaugurar um escorrega, inédito em Portugal,
onde irá desfrutar de novas experiências (para maiores de
1,20m) e para os mais pequenos vamos instalar diversos
escorregas e despertar um mundo de sensações aquáticas.
Se gosta de testar os seus limites e adrenalina ao máximo ganhe
coragem e atire-se do Maior Free Fall da Europa, inaugurado pelo
surfista Garret McNamara.
No Parque Temático toda a família vai poder desfrutar de
diversos momentos, um deles será andar na Maior Montanha
Russa Aquática da Europa, entre outras atracções à sua espera.
À disposição de quem nos visita temos diversos serviços: snacks
bares, aluguer de cacifos, quiosques, loja de souvenirs e serviço
de fotografias.
Queremos que passe as suas férias e momentos inesquecíveis
na nossa companhia!
Visite-nos em www.aquashowparkhotel.com

Silves
Aqualand Big One
Morada: Sítio das Areias, Estrada Nacional 125
8365-011 Alcantarilha
Telefone: +351 282 320 230 - 800 204 014 Fax: +351
282 322 828
E-mail: bigone@mail.telepac.pt Website:
http://www.aqualand.pt
Horários:
Maio / Setembro: 10h00 - 18h00;
Destacam-se, neste parque, vários tipos de escorregas:
minhocão, rápidos, tapetes voadores, pistas brandas, parque
arco-íris, salto louco, kamikaze. Existe, também, um banzai
boggam e uma piscina de ondas.

Tavira
A Quinta
Morada: Poço do Vale (Caixa Postal 319) Santo Estevão
8800-512 Tavira
Telefone: +351 969 761 757
E-mail: quintaeventosinfo@gmail.com Website:
http://www.quintaeventos.com
Horários:
10:00 - 19:00;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro; Terminais ferroviarios;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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: Total;
Acessibilidade a áreas/serviços: Instalações sanitárias;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual;
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Vila Real de Santo António
Parque Aventura Vila Real de Santo António
Morada: Complexo Desportivo8900 Vila Real de Santo
António
Telefone: +351 911 022 187
E-mail: vrsa@parqueaventura.net Website:
http://www.parqueaventura.net
Preparado para um desafio em plena natureza? No Arborismo
descubra os percursos que o levarão ao topo das árvores.
Encontrará diversos obstáculos de árvore para árvore, através
de plataformas, uma série de jogos desafiantes e vários slides
cheios de adrenalina.
Durante toda a atividade estará sob a supervisão da nossa
equipa de monitores qualificada, pronta para o encorajar e
ajudar a qualquer momento. Não necessita de preparação física
prévia, apenas de determinação para enfrentar qualquer desafio
que se atravesse à sua frente. Após completar cada percurso,
será invadido por uma extraordinária sensação de satisfação que
o fará desejar por mais!
Lance o desafio e divirta-se numa fantástica aventura!

Vilamoura
Family Golf Park
Morada: Rua dos Marmeleiros - Apartado 927 Vilamoura
8126-911 Quarteira
Telefone: +351 289 300 801 Fax: +351 289 380 716
E-mail: info@familygolfpark.pt Website:
http://familygolfpark.pt/
Horários:
17 Fevereiro / Maio e Novembro: 10h00 - 18h00 Junho e Outubro:
10h00 - 19h00 1 Julho / 15 Setembro: 10h00 - 01h00 16 / 30
Setembro: 10h00 - 22h00;

Vilamoura oferece aos seus visitantes mais uma ideia para
ocupar os tempos livres dos mais pequenos, o Family Golf Park.
Situado junto às ruínas romanas do Cerro da Vila, a 10 minutos
de Vilamoura, o Family Golf Park está integrado num ambiente
cuidado rodeado de lagos, cascatas, fontes e vegetação. É um
campo de mini-golfe especial pois está construído num cenário
histórico que recorda o tempo da Roma Antiga, assim como a
sua "clubhouse" que também respeita a arquitetura romana. Ao
longo de dois percursos de 18 buracos (com pares 2, 3 e 4)
designados por Via Appia e Via Lusitania pequenos textos
explicativos elucidam os mais curiosos sobre o tema.
Parta à descoberta de Vilamoura no comboio turístico que o
levará até às maravilhosas praias da Falésia e Marina, bem como
aos principais locais deste resort.
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Trajecto: Family Golf Park - Praia da Falésia - Cerro da Vila - Praia
da Marina - Centro Vilamoura - Aldeia do Mar - Rua EUA - Old
Village - Rua do Brasil / Caminho do Golfe - Hilton - Rua Torre
Água / Pinhal - Family Golf Park

Centro de Portugal
Alcobaça
Parque dos Monges
Morada: Rua Quinta das Freiras, 10 - Chiqueda
2460-089 Alcobaça
Telefone: +351 262 581 306 Fax: +351 262 581 310
E-mail: geral@parquedosmonges.com Website:
http://www.parquedosmonges.com
Horários:
10h - 18h;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada
acessível: Total; Área de receção adaptada a pessoas com
necessidades especiais; Circulação acessível no espaço interior:
Total; Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual; Produtos /serviços de apoio disponíveis:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Restaurante; Lojas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O Parque dos Monges está localizado na Quinta das Freiras, na
cidade de Alcobaça e é constituído por seis vertentes: Ambiental,
Zoológico, Aventura, Temático, Animação e Alojamento que
chegam até ao público através de um conjunto de equipamentos
e atividades que visam criar experiências únicas, pela forma
como as mesmas irão recriar a forma de viver dos monges da
Ordem de Cister.
É com base em todo o valor histórico e cultural, que o Parque
dos Monges assenta a sua temática, ao recriar através da
animação turística um local de exposição e de participação dos
visitantes em atividades que recriam o modo de viver dos
monges da Ordem de Cister. Por outro lado, este complexo une a
componente de animação turística a uma atitude fortemente
pedagógica ao nível da educação e sensibilização ambiental, tal
como se verifica nos equipamentos e atividades que o
constituem.
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Coimbra
Portugal dos Pequenitos
Morada: Largo do Rossio - Santa Clara 3040-001
Coimbra
Telefone: +351 239 801 170 Fax: +351 239 853 806
E-mail: portugalpequenitos@fbb.pt Website:
http://www.portugaldospequenitos.pt/
Horários:
1 Março / 31 Maio: 10h00-19h00; 1 Junho / 30 Setembro: 09h00 20h00; 1 Outubro / 28 Fevereiro: 10h00 - 17h00;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total;
Entrada acessível: Total; Circulação acessível no espaço interior:
Parcial; Acessibilidade a áreas/serviços: Instalações sanitárias;

O Portugal dos Pequenitos, considerado o primeiro parque
temático no país, é um espaço lúdico e pedagógico de cariz
histórico muito agradável e divertido para passar um dia em
família. Os mais pequenos têm aqui uma excelente oportunidade
de se divertirem em casas e monumentos do seu tamanho.
Aqui podemos encontrar, sempre em tamanho miniatura,
reproduções do património arquitetónico português através de
exemplos de casas tradicionais e de réplicas dos Monumentos
Nacionais de Norte a Sul do país, tais como o Mosteiro dos
Jerónimos, o Convento de Cristo, a Torre de Belém e a
Universidade de Coimbra. Existe também um núcleo dedicado à
representação etnográfica e monumental dos Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa, Macau, Índia e Timor, que nos
recorda as ex-Colónias Portuguesas e contextualiza o projeto no
período histórico em que foi construído. Integrado no conjunto,
temos ainda um Parque Infantil e os Museus do Traje, da Marinha
e do Mobiliário, também compostos por miniaturas.
Foi idealizado em 1940 pelo médico Bissaya Barreto (1886-1974)
e construído pelo arquiteto modernista Cassiano Branco
(1879-1970). Bissaya Barreto foi professor na Universidade de
Medicina de Coimbra e ficou conhecido por ter realizado uma
vasta obra de ação social na zona centro, ajudando os mais
desfavorecidos. Criou a Fundação Bissaya Barreto, responsável
por uma série de atividades culturais e de assistência social,
entre as quais se integra o Portugal dos Pequenitos.

Lourinhã
Dino Parque Lourinhã
Morada: Rua Vale dos Dinossauros nº25Abelheira 2530-059 Lourinhã
Telefone: +351 261 243 160
E-mail: geral@dinoparque.pt Website:
http://www.dinoparque.pt/
Horários:
Outubro - Fevereiro: 10h - 17h
Março - Maio: 10h00 - 18h00
Junho - Setembro: 10h00 - 19h00;
Outras Informações:
Legendas explicativas
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Restaurante; Lojas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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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; Acessibilidade a áreas/serviços: Loja, Cafetaria,
Instalações sanitárias, Esplanada; Informação acessível: Itens
para experimentação táctil; Competências de atendimento:
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Produtos
/serviços de apoio disponíveis: Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;

Embarque numa viagem no tempo com mais de 300 milhões de
anos. Venha descobrir os segredos do passado no Museu e
divertir-se com a sua familia à descoberta dos 180 modelos de
dinossauros em tamanho real ou praticar atividades como um
verdadeiro paleontólogo.

Manteigas
Skiparque
Morada: Largo Relva da Reboleira6260-311
SameiroManteigas
Telefone: +351 275 98 00 90 - +351 96 38 32 726 Fax:
+351 275 98 10 85
E-mail: skiparque@saboresaltaneiros.pt Website:
http://www.skiparque.pt
Horários:
Aberto todos os dias das 10h às 18h, em alguns fins-de-semana
com horário alargado; de Verão das 08h às 22h;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Lojas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Situado no coração do Parque Natural da Serra da Estrela (a 7
km de Manteigas), atravessado pelo Rio Zêzere e envolto por
uma extraordinária paisagem de montanhas, o Skiparque é um
espaço a descobrir e desfrutar por todos aqueles que fazem da
descoberta e aventura em comunhão com a natureza um modo
de vida. As cores e a paisagem que mudam com as estações, a
diversidade de atividades oferecidas e a localização única,
transformam esta região num local de destino privilegiado para
si, para a sua família, para a sua empresa ou para o seu grupo
de amigos.
O Skiparque é composto por:
- Uma pista de ski sintética de aprendizagem com uma
inclinação média de 15%.
- Um Half-Pipe com uma inclinação média de 35%;
- Uma pista de descida de 400m de comprimento com uma
inclinação média de 25% com um sistema de iluminação que
permite a prática de ski noturno;
- Um Teleski de 300m de longitude com uma saída intermédia;
- Uma praia fluvial;
- Um parque de campismo;
- Casas de xisto onde se poderá pernoitar;
- Loja onde pode comprar produtos da região ou produtos de
merchandising;
- Bares de apoio.
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Marinha Grande
Parque de Diversões Aquáticas Mariparque
Morada: Av. Marginal - Praia da Vieira 2430 - 696 Vieira
de Leiria
Telefone: +351 244 697 737 Fax: +351 244 831 626
E-mail: cristalvieira@hoteiscristal.pt Website:
http://www.hoteiscristal.pt
Horários:
25 Junho / 17 Setembro: 10h00 - 18h30;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Restaurante; Lojas;

Nazaré
Norpark- Diversões Aquáticas da Nazaré
Morada: Estrada da Praia do Norte - Sítio da Nazaré
2450-065 Nazaré
Telefone: +351 262 562 282 Fax: +351 262 560 374
E-mail: norpark@gmail.com Website:
http://www.norpark.com.pt
Horários:
Aberto todos os dias de Junho a Setembro: 10h00 - 19h30;
Outras Informações:
Transporte Gratuito da Praia da Nazaré para o Norpark. Preços
especiais para grupos e escolas. Entrada grátis para crianças até
aos 5 anos." ;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Restaurante;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
O Norpark oferece ao visitante um conjunto de diversões ao nível
de equipamento aquático, composto por Escorregas, Piscina
Semiolímpica, de Hidroginástica , Jacuzzi Gigante, Piscina para
crianças e ainda um espaço didático dedicado aos mais
pequenos. Cada visitante tem ainda acesso a vários tipos de
animações diárias, incluídas no preço do bilhete, como aulas de
Aeróbica, Aerocombat, Hidroginástica, Ritmos Latinos e Funk
HipHop. Outra das áreas de atuação do Norpark é a organização
dos mais variados tipos de eventos, quer a nível particular quer a
nível empresarial: convívios de grupos, festas de aniversário,
casamentos, batizados, colóquios, encontros corporativos,
lançamento de produtos...
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Peniche
Parque de Diversões Aquáticas Sportágua
Morada: Av. Monsenhor Manuel Bastos de Sousa 2520 206 PENICHE
Telefone: +351 262 789 059 Fax: +351 262 789 125
Website: http://www.sportagua.com/
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Restaurante; Lojas;

Pombal
Panorâmico Aquaparque
Morada: Eiras de Belém - Barrocal

3100-319 Pombal

Telefone: +351 236 217 774 Fax: +351 236 217 774
E-mail: geral@panoramicoaquaparque.com Website:
http://www.panoramicoaquaparque.com
Horários:
Junho a Setembro - 10h00 - 19h00;

Porto de Mós
Parque Aquático Aqua Gruta - Grutas de Mira d'Aire

Parque Aventura Sao Jorge

Morada: Av. Dr. Luciano Justo Ramos 2485-050 Mira de
Aire
Telefone: +351 244 440 322 Fax: +351 244 449 888

Morada: Avenida Nuno Álvares Pereira, 1212480-062
Porto de Mós
Telefone: +351 916 510 560

E-mail: g.m.aire@iol.pt Website:
http://www.grutasmiradaire.com

E-mail: geral@younity.pt

Horários:
Junho / Setembro: 10h30 - 19h30;

Este parque tem uma piscina para adultos com 18 m de
diâmetro e uma para crianças com 11 m de diâmetro. Existem
três pistas de tobogans.

Horários:
Todos dos dias, das 10 às 17 horas. Encerrado à Segunda Feira;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Restaurante; Lojas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Total; Entrada acessível: Total; Circulação acessível no
espaço interior: Total; Acessibilidade a áreas/serviços: Loja,
Cafetaria, Instalações sanitárias, Auditório; Informação acessível:
Painéis informativos, Apresentações interativas e audiovisuais,
Itens para experimentação táctil; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual;

O Parque Aventura de São Jorge é o único Parque de Arborismo
no Mundo integralmente dedicado à temática medieval, com
enfoque nos arqueiros ingleses e na Batalha de Aljubarrota.
Está situado no pinhal do Campo Militar de São Jorge, junto ao
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota (CIBA).
Espalhados pelo parque irá encontrar dezenas de obstáculos e
uma grande dose de adrenalina! Estão disponíveis dois circuitos:
um de treino, obrigatório, já que todos os participantes têm de o
fazer para aperfeiçoar as técnicas de passagem e o circuito
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propriamente dito onde irá encontrar várias alusões à Batalha de
Aljubarrota.
O Parque Aventura de São Jorge está aberto todos os dias, com
exceção da segunda-feira, entre as 10h e as 17h30.
O Parque Aventura São Jorge é explorado pela Tugaventura Aventura e Arborismo e integra um conjunto de outros Parques
Aventura de onde se destaca o parque Aventura Pousos – Leiria.

Viseu
Pista de Gelo

Polar & Brincar

Morada: Rua do Palácio do Gelo, n.º 1 Palácio do Gelo
Shopping, Piso 3 3500 - 606 Viseu
Telefone: +351 232 483 911 Fax: +351 232 483 923

Morada: Rua do Palácio do Gelo, n.º 1 Palácio do Gelo
Shopping, Piso -2, Lj 208 3500 - 606 Viseu
Telefone: +351 232 483 921 Fax: +351 232 483 920

E-mail: pistadegelo@visabeiraturismo.com

E-mail: polarebrincar@visabeiraturismo.com Website:
http://www.polarebrincar.pt

Horários:
2ª a 6ª feira: 11h00 / 23h00 Sábado, domingo e vésperas de
feriado: 11h00 / 24h00;
Outras Informações:
Registo Nº : 268/2008
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Garagem;
A pista de gelo, com 600 m2, que proporcionará momentos de
grande diversão a quem deseje patinar livremente ou ter aulas
de patinagem.

Horários:
Segunda a quinta - 12h00 / 21h00 Sextas e sábados - 10h00 /
23h00 Domingos e feriados - 10h00 / 21h00 Vésperas Feriados 12h00 / 23h00 Férias escolares - 10h00 / 23h00;
Outras Informações:
Registo Nº : 259/2008
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Garagem;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Com cerca de 2500m², o Polar & Brincar está vocacionado para o
entretenimento de crianças, sendo uma agradável opção para os
pais que visitem o Palácio do Gelo Shopping enquanto vão às
compras, ao cinema ou à zona desportiva. É também um lugar
privilegiado para a organização das melhores festas de
aniversário.
O espaço e todo o equipamento existente foram concebidos de
acordo com as mais exigentes normas e diretivas de segurança
nacionais e internacionais, dispondo de um grupo de monitores
cuja função será acompanhar as brincadeiras das crianças e
zelar pela sua segurança na utilização dos diversos
equipamentos.
Diversões: karts, insufláveis, biblioteca, jogos eletrónicos, minigolfe, karaoke, festa de aniversário e muito mais.

Lisboa Região
Amadora
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KidZania Portugal
Morada: Dolce Vita Tejo ? Loja 1054 Av. Cruzeiro Seixas,
7 2650 Amadora
Telefone: +351 21 154 55 30 Fax: +351 21 154 55 31
E-mail: info@kidzania.pt Website: http://www.kidzania.pt
Horários:
Durante o Período escolar - 4ªf a 6ªf: 10h00-15h30; Sábados,
Domingos e Feriados: 11h00-19h00 Durante o Período nãoescolar: 4ªf a 6ªf: 10h30-18h00; Sábados, Domingos e Feriados:
11h00-19h00 Encerrado às 2ªf e 3ªf.;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Lojas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

"A KidZania é um parque temático dirigido a famílias, com
crianças até aos 15 anos. Nesta cidade construída à sua escala
as crianças podem “brincar aos adultos” num ambiente
altamente realista. Podem escolher entre mais de 60 profissões
diferentes, em réplicas dos estabelecimentos mais
representativos de uma cidade real: aeroporto, fábricas, teatro,
lojas, circuito automóvel, esquadra de polícia, bombeiros,
imprensa, estúdio de TV, estádio e muitos outros. As atividades
são desenhadas para serem simultaneamente divertidas e
pedagógicas, com base no conceito de edutainment (educação
%20 entretenimento). Os conteúdos acompanham os programas
escolares e procuram ensinar às crianças valores e regras de
cidadania, ajudando-as a viver de forma saudável em sociedade.
Na KidZania a moeda oficial são os kidZos, com os quais os
cidadãos vão poder aceder aos mais variados serviços dentro da
cidade (supermercado, cabeleireiro, alugar um carro, etc.) ou
mesmo fazer compras na loja de kidZos. Para ganhar kidZos as
crianças vão ter que trabalhar nas profissões que mais gostarem
e o seu esforço será recompensado. Cabe às crianças fazer a
gestão do seu próprio dinheiro, havendo a possibilidade de
guardarem os kidZos na sua conta bancária da KidZania e
levantá-los nas caixas ATM na próxima visita. Afinal o dinheiro
não cresce nas árvores!
Na KidZania a segurança vem em primeiro lugar. Além de as
atividades serem acompanhadas de perto por animadores
qualificados, a cidade conta também com um sistema de
localização RFID para crianças e adultos.
Cada ida à cidade é uma experiência nova e irrepetível. Além de
estar aberta às famílias, a KidZania oferece também visitas
pensadas para grupos escolares, devidamente acompanhadas e
ajustadas caso a caso. É um lugar único e extremamente
versátil, assumindo-se também como uma excelente solução
para uma festa de aniversário inesquecível ou para um evento
empresarial personalizado. A KidZania dispõe de espaços
pensados para todos: salão dos pais, cafetaria, loja de
recordações, berçário, enfermaria, serviços de fotografia e
espaços para as crianças mais pequenas."
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Lisboa
Parque dos Índios
Morada: Alto da Serafina 1070-001 Lisboa
Telefone: +351 217 743 021
E-mail: desa@cm-lisboa.pt Website:
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt
Horários:
Todos os dias: 09h00 - 18h00;
É o recinto ideal para festas de aniversário dos 3 aos 12 anos. As
diversões divididas por escalões etários garantem a adequada
ambiência para cada grupo de crianças dispondo do melhor
Parque Infantil de Lisboa com um maravilhoso enquadramento
natural.
O Parque dispõe de duas zonas diferenciadas para crianças: para
os mais novos, até aos 5 anos, e dos 6 aos 12. Um farol, um
barco, o labirinto, além dos baloiços e escorregas típicos
caraterizam o espaço. Há uma área de merendas e um circuito
de condução infantil, porque nunca é cedo para aprender as
regras da boa circulação rodoviária. Os pais podem desfrutar de
momentos de descanso na esplanada.

Mafra
Parque Aventura Cova da Baleia
Morada: Avenida Senhora da Lapa - Barreiralva2640-114
Mafra
Telefone: +351 969 008 368
E-mail: info@covadabaleia.com Website:
http://www.covadabaleia.com
O Parque Aventura Cova da Baleia tem atualmente 55.000m2
dedicados ao Lazer, Aventura e Entretenimento ao Ar Livre,
sempre com excelentes condições de Segurança e Conforto para
todos os nossos clientes. Desenvolvemos Programas para
Escolas, Empresas, Grupos, Familias, Escuteiros, Festas de
Aniversário, Comemorações Especiais e Campos de Férias para
participantes a partir dos 6 anos.

Oeiras
Adventure Park
Morada: Rua da Carreira de Tiro - Complexo Desportivo
do Jamor 1495-751 Cruz Quebrada
Telefone: +351 21 151 94 00
E-mail: geral@adventurepark.pt Website:
http://adventurepark.pt
Horários:
Recepção: 10:00-18:00
Entradas nas actividades: 10:00-16:00 (Inverno) 10:00-17:00
(Verão)
;
Outras Informações:
Nº de Registo: 270/2013
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
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Acessos:
Parque de estacionamento;

O Adventure Park é um parque temático de arborismo, que
oferece aos seus visitantes a possibilidade de serem verdadeiros
Tarzans por duas ou três horas.
O arborismo é uma actividade que consiste na passagem
sequencial de obstáculos entre plataformas posicionadas nas
copas das árvores – pontes suspensas, cordas, redes, túneis de
árvore para árvore, saltos de Tarzan – terminando sempre num
slide. Existe um percurso destinado a crianças – PEQUENA
FLORESTA – localizado no Jamor, um percurso destinado a jovens
e adultos – MEGA CIRCUITO – localizado no Jamor e um percurso
destinado às crianças, jovens e adultos – DESCOBERTAS –
localizado no Pinhal da Paiã.
O Adventure Park é o local ideal para realizar festas de
aniversário e actividades de team building para grupos, escolas,
universidades e empresas.
Prepare-se para respirar fundo!

Madeira
Funchal
3D Fun Art Museum
Morada: Rua Do Surdo,24

9000-223 Funchal

Telefone: +351 291 224 745
Website:
https://www.visitportugal.com/ja/info%403dfunart.com
Horários:
10:00 / 18:00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessos:
Autocarro;
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total;
Circulação acessível no espaço interior: Total; Acessibilidade a
áreas/serviços: Loja, Instalações sanitárias; Informação
acessível: Painéis informativos, Legendas, Apresentações
interativas e audiovisuais;

Preparado para uma aventura inesquecível?
O 3D FUN ART é um espaço único! Um conceito inovador em
Portugal.
Cerca de 40 cenários diferentes, incluindo imagens em 3D e
ilusões de óptica, que nos fazem entrar no mundo da fantasia e
da imaginação e que nos levam a acreditar que tudo é possível.
Aqui, os visitantes podem personificar o médico de Van Gogh,
aventurar-se num safari ou até ter um dinossauro como animal
de estimação. Podem também ver o seu mundo completamente
de cabeça para baixo, a sua cabeça ser servida numa mesa de
refeição, voar no cosmos, beber um vinho servido por Deus ou
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ainda dançar um bailinho da Madeira ao sair.
Um espaço que combina a ciência da percepção visual com a
magia da ilusão e que nos faz tudo parecer possível…
As fotografias são permitidas e até incentivadas. Um espaço
para todas as idades, a visitar munido com um dispositivo com
câmera fotográfica.
Deixe-se levar na fantasia e terá diversão garantida!

Porto e Norte
Amarante
Parque Aquático de Amarante
Morada: Covelos - 4600 AMARANTE
Telefone: 255 410 040 Fax: 255 431 978
E-mail: tamegadesporto@mota-engil.pt Website:
http://parqueaquaticoamarante.com/
Horários:
Junho / Setembro: 10h00 - 19h00;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Restaurante;

Porto
World of Discoveries, Museu Interativo e Parque
Temático
Morada: Rua de Miragaia, 106 4050-387 Porto
Telefone: +351 220 439 770
E-mail: info@worldofdiscoveries.com Website:
http://www.worldofdiscoveries.com
Horários:
Dias de Semana: 10h00 às 18h00 (última entrada às 17h15)
Fins-de-semana e dias feriados: 10h00 às 19h00 (última entrada
às 18h15)
Encerrado nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro;
Outras Informações:
A experiência é complementada pelo Restaurante Temático
“Mundo de Sabores” e pela Loja “Sphera Mundi”, que, não
esquecendo a tradição local, somam as exóticas iguarias e
riquezas de África, Índia, China, Japão e Brasil.
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Restaurante; Lojas;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviarios; Metro;

WORLD OF DISCOVERIES é um Museu Interativo e Parque
Temático que reconstrói a fantástica odisseia dos navegadores
portugueses, cruzando oceanos à descoberta de um mundo até
então desconhecido.
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No WORLD OF DISCOVERIES os conteúdos são multimédia,
proporcionando uma experiência multissensorial.
Pela primeira vez em Portugal, à semelhança do que se faz em
atrações globalmente reconhecidas como “Pirates of the
Caribbean”, WORLD OF DISCOVERIES conta histórias a partir de
cenários criteriosa e criativamente construídos, à escala real,
convidando o visitante a viajar no tempo.

Vila Real
Naturwaterpark
Morada: Quinta do Barroco - Andrães 5000-037 Vila Real
Telefone: +351 259 309 120
E-mail: reservas@naturwaterpark.pt Website:
http://www.naturwaterpark.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183.
Acessos:
Parque de estacionamento;
Caraterísticas e Serviços:
Bar; Restaurante;

Num espaço calmo e estrategicamente situado, o
Naturwaterpark promete fazer as delícias de quem nos visita
diariamente. Aberto todo o ano.
De Verão, o Parque Aquático faz as delícias de todos os
visitantes, enquanto, de Inverno, o Parque Aventura proporciona
momentos inesquecíveis aos mais aventureiros, a Quinta
Pedagógica permite um contacto direto com o mundo rural e o
SPA de água quente ao ar livre proporciona um total
relaxamento aqueles que procuram descanso e tranquilidade.
Naturwaterpark – Muito mais que um Parque Aquático!"
Com diversas valências num só espaço, o Naturwaterpark
contempla:
- Parque de Campismo 4* devidamente equipado com
lavandaria, balneários, minimercado e zona de churrasco;
- Alojamento em Bungalow 4* ou Mobile-Home;
- Parque Aquático com pistas rápidas, tobogan com bóias,
kamikaze, jacuzzi, etc...
- Parque Aventura com diversas modalidades (slide, escalada,
rapel, paintball, arvorismo, zorbball, BTT, tiro,...)
- Quinta Pedagógica;
- Restaurante / Bar / Salão de Jogos;
- Passeios a Cavalo;
- Campo de Jogos;
- Minigolfe;
- SPA ao ar livre com água quente.
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