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O DIA DE ANIVERSÁRIO DE UMA CRIANÇA É UM MOMENTO ESPECIAL NÃO SÓ PARA ELA, MAS 

TAMBÉM PARA SEUS FAMILIARES E AMIGOS. POR ISSO, E A PENSAR EM TODAS AS CRIANÇAS 

QUE QUEIRAM TORNAR O SEU ANIVERSÁRIO INESQUECÍVEL, O ZOO DE LOUROSA OFERECE O 

CENÁRIO IDEAL E UMA SÉRIE DE ATIVIDADES E DIVERSÕES PARA QUE ESTE DIA SEJA PERFEITO. 

 

 

Entre os 3 e os 12 anos 

 

Verão (Março a Setembro)- 10h00; 14h00 e 17h00 

Inverno (Outubro a Fevereiro)- 10h00 e 14h30 

 

2h30 

 

Mínimo 10 / Máximo 30 

 

As marcações/reservas poderão ser efetuadas na portaria do Zoo, telefonicamente, por e-mail ou fax, mediante 

disponibilidade do espaço para o dia/hora pretendido para a festa. No entanto, apenas é garantida a reserva do espaço 

mediante o pagamento de caução. 

No momento da reserva deverá ser preenchida a “Ficha de marcação de aniversário” e até 48 horas antes da festa, 

enviada a “Lista dos convidados”. 

 

 

- Todas as crianças da Lista de convidados” têm livre acesso ao zoo e sala de aniversário; 

- O aniversariante pode vir acompanhado por dois adultos e cada convidado por um adulto. Estes adultos terão 

entrada gratuita no Zoo e acesso à sala de aniversários, não estando incluída a sua participação no lanche nem nas 

atividades; 

- Todos os adultos acompanhantes poderão assistir ao aniversário, devendo atuar em conformidade com as 

orientações dadas pelos monitores que acompanham a festa; 

- As crianças com idade inferior a 3 anos deverão estar permanentemente acompanhadas pelo pai, mãe ou outro 

adulto responsável, caso contrário o responsável do aniversariante assumirá a responsabilidade pela criança; 

- Durante a duração da festa existirá sempre a presença de pelo menos um monitor, sendo o número de monitores 

variável em função do número de crianças; 

- O Zoo não se responsabiliza pelo desaparecimento/danos ocorridos nos objetos pessoais e vestuários dos 

participantes, bem como pelas prendas entregues ao aniversariante; 

 - Caso algum dos participantes da festa danifique intencionalmente materiais/bens do Zoo de Lourosa, o responsável 

pelo aniversariante deverá obrigar-se ao respetivo pagamento; 
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Festa “Tucano”- 11 Eur/Criança 

Inclui os convites, atividades e lanche. 

 

Festa “Pelicano”- 12,5 Eur./Criança 

Para além dos convites, atividades e lanche, está contemplada a realização de pinturas faciais ou modelagem de balões. 

 

 

Bolo de aniversário | Pão com queijo ou fiambre | Batatas fritas | Pipocas |Sumo e água 

 

Extras- Lanche: 

Gelatina e salame de chocolate: 1 Eur./criança 

Gelado: de acordo com tabela gelados “Olá” em vigor no bar 

Bolo extra: 15 Eur./kg 

Extras- Atividades: 

Pinturas faciais: 2 Eur./Criança 

Modelagem de balões: 2 Eur./criança 

Visita Sensações: 2 Eur./criança [grupos com o mínimo de 10 e máximo 30 participantes. Grupos com menos de 10, 

pagam o equivalente ao nr. mínimo] 

 

 

O aniversariante poderá usufruir do desconto de 20% na aquisição do cartão Zoo Meu, Zoo Teu, se efetuar a adesão no 

dia da festa ou aquando do pagamento da caução. 

 

Pagamento do valor total da festa de aniversário 

O pagamento do valor total da festa de aniversário é feito no final da mesma, e de acordo com o número de 

participantes. Caso o nº de convidados presentes na festa seja inferior ao da listagem, será atribuído um desconto de 

até 3 pessoas, sendo que o pagamento do número mínimo de participantes (10) deverá ser sempre garantido. 

Exemplos: 

A) Nº convidados referidos na listagem: 20 

     Nº de convidados participantes na festa: 12 

     Pagamento de 17 convidados (20-3=17) 

B) Nº de convidados referidos na listagem: 11 

     Nº de convidados participantes na festa: 8 

     Pagamento de 10 convidados. 

C) Nº de convidados referido na listagem: 16 

     Nº de convidados participantes na festa: 14 

     Pagamento de 14 convidados 

O aniversariante não entrará para efeitos de contagem do número de participantes. No caso de na mesma festa haver 

mais que um aniversariante, o 2º, 3º ou demais aniversariantes, entrarão para efeitos de contagem de número de 

participantes. 

 

O valor da caução é de 20 Euros. Ao valor total da festa será descontado o valor da caução pago aquando da reserva do 

espaço. Caso a festa seja desmarcada, o valor da caução não será devolvido. 


