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Portugal oferece excelentes condições para umas férias em família, já que é um pequeno país à beira
do Atlântico, ideal para atividades de exterior ou interior.
Portugal tem cerca de 800 km de comprimento máximo no território continental, que se percorrem facilmente,
proporcionando uma grande variedade de experiências, sempre a curta distância. É um país seguro, brindado
com o maior número de horas de sol por ano de toda a Europa e dispõe duma excelente rede viária e de
aeroportos internacionais junto dos principais destinos turísticos, o que o torna sempre uma escolha certa
para miúdos e graúdos.
Aqui, os mais novos vão adorar conhecer um sem número de locais, a começar pelos parques de animais. O
Oceanário e o Aquário Vasco da Gama, em Lisboa, o Fluviário de Mora, os vários zoos, com destaque
para o Jardim Zoológico de Lisboa ou o Badoca Safari Park, no Alentejo, são alguns dos mais conhecidos.
Tal como o Zoomarine no Algarve, que faz a ponte entre um parque temático e os concorridos parques
aquáticos que abundam na região, mas se espalham um pouco por todo o país: Nazaré, Amarante, Pombal
ou Santa Cruz, na Madeira, são algumas das localidades onde se podem encontrar piscinas e escorregas de
todos os tamanhos e feitios com diversão garantida para todos. Mas podem divertir-se também, e aprender,
nos vários Centros de Ciência do continente e ilhas, onde sobressaem o Planetário Calouste Gulbenkian e
o Pavilhão do Conhecimento, ambos em Lisboa. São ainda muito procurados o Museu da Marioneta em
Lisboa, os museus do brinquedo e os centros de equitação que se encontram por todo o país ou o Portugal
dos Pequenitos que, em Coimbra, atrai crianças desde há muitas gerações.
Um bom momento para os mais novos também pode ser um piquenique no Parque do Campo Grande ou de
Monsanto, em Lisboa, no Parque da Cidade ou de Serralves, no Porto, e em tantos outros de norte a sul de
Portugal. Assim como um passeio de burro. Ou de barco. Porque não ir ver os golfinhos no estuário do
Sado? Até a história pode ser palco para umas férias em cheio quando, num castelo, pais e filhos
aprenderem algo das batalhas que ali se travaram, ou perceberem melhor a vida de reis e princesas num dos
vários palácios que podem visitar.
Mais ou menos didáticas, mas sempre animadas, as crianças vão adorar participar em atividades à sua
altura, com ou sem a companhia dos pais.
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