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Diversão em família no Algarve
Com um clima ameno durante todo o ano, é fácil perceber porque é que o Algarve é a escolha óbvia para
umas férias repletas de diversão para toda a família. Mas os dias divertidos não se resumem aos banhos
de sol e mar e ao desporto que podemos fazer na costa algarvia. São muitas as hipóteses para fazer
programas diferentes com os mais pequenos.
Para famílias em busca do lado mais natural do Algarve, existem uma enorme variedade de passeios turísticos por
toda a região, incluindo diversas empresas que oferecem viagens de barco para observação de golfinhos a partir
de Lagos, Portimão ou Alvor. Podemos ainda optar por fazer uma curta viagem de barco até uma das ilhas em redor
de Faro e observar a fauna e flora do Parque Natural da Ria Formosa. Ou então fazer um safari de jeep ou um
passeio de canoagem no rio, onde exploração e aventura também não vão faltar.
Mas para ver golfinhos no Algarve, não precisamos de ir para alto mar. Perto de Albufeira,na Guia, o Zoomarine é um
parque oceanográfico de entretenimento educativo, onde temos a oportunidade única de ver de perto golfinhos,
focas, tubarões, tartarugas, aves exóticas e aquáticas, jacarés, peixes tropicais, bem como divertirmo-nos nas
diversas piscinas e atrações aquáticas, à medida que assistimos os espetáculos educativos com animais.
Para além deste parque, para as ocasiões em que apetece fugir à rotina da praia, o Algarve oferece mais alternativas
que podem proporcionar um dia inteiro de diversão familiar.
Como por exemplo o AquaShow Fun Family Park, perto da Quarteira, que para além da piscina de ondas, diversos
escorregas, da montanha-russa de água com 750 metros de comprimento, tem ainda espetáculos com aves exóticas
e aves de rapina. Já no Aqualand The Big One, em Alcantarilha, os escorregas, os rápidos, as pistas brandas, o salto
louco, a piscina de ondas, o rio lento e a piscina infantil permitem que adultos e crianças vivam momentos de pura
alegria. Também o Slide & Splash, em Estombar (Lagoa), promete dias inesquecíveis, plenos de prazer e emoções,
na piscina de natação, pistas brandas, zona infantil e nos escorregas.
E porque os mais pequenos vibram com tudo o que é bicho, não podemos deixar de visitar o Zoo de Lagos. Entre
primatas, aves e outros seres vivos estão representadas mais de 140 espécies, plantas dos cinco continentes e uma
quinta pedagógica com animais domésticos. No Krazy World, em Algoz (Silves), podemos apreciar diversas espécies
de répteis e assistir à alimentação de animais exóticos. Um picadeiro com póneis e uma minifeira popular vão deliciar
toda a família.
Para as crianças desejosas de segurar no volante, o Karting de Almancil proporciona-lhes a oportunidade de libertar
as energias enquanto aceleram pelas pistas. Já em Vilamoura, inspirado no Império Romano, o Family Golf Park é
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um espaço único de lazer e entretenimento para toda a família, onde adultos e crianças podem experimentar as
emoções do minigolfe. E porque a História também pode ser divertida, um passeio pelo Parque da Mina, perto de
Monchique, é uma boa opção se quisermos passar um dia diferente.
Todas estas opções de divertimento aliadas à grande oferta de hotéis ideais para família fazem do Algarve um destino
perfeito para férias com filhos.

INFORMAçõES úTEIS
- Ter em atenção que nem todos os parques estão abertos o ano inteiro;
- Alguns destes parques disponibilizam aos seus visitantes serviços de transfers organizados em autocarros próprios.
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