
Conselhos de Visita
Para um dia divertido
e em segurança.

não correr; não tocar
nos animais; 

Não alimentar os
animais, exceto nos 
locais e com os alimen-
tos próprios existentes 
para o efeito;

Não fazer barulho, gritar 
ou utilizar rádios ou 
outros equipamentos de 
música/som, exceto se 
munidos de auriculares; 

Respeitar as barreiras 
das instalações, não 
tocando nas mesmas, e 
circulando apenas pelos 
corredores e áreas des-
tinadas aos visitantes; 

Não fazer refeições 
fora das áreas 
destinadas
para o efeito;

Não deitar lixo
para o chão;

Não utilizar flash 
ao fotografar os animais;

Não atirar qualquer 
tipo de objeto para o 
interior das instalações; 
Não praticar quaisquer 
outras atividades 
prejudiciais ao bom 
funcionamento do 
parque.

Não entrar com 
animais, exceto 
cães guia;

Quando um grupo se deslo-
ca de autocarro, o respon-
sável do grupo deve diri-
gir-se à portaria para 
anunciar a sua chegada.  
 Só depois deverá ser   
 dada indicação de saída  
 do transporte.

O zoo dispõe de um 
snack-bar com esplana-
da e espaços que poderão 
ser utilizados para 
pic-nic. Para uma gestão 
mais eficiente, solicita-se 
informação atempada da 
intenção de utilização.

Os visitantes deverão 
trazer roupa e calçado 
confortáveis e chapéu 
(verão/dias de sol) ou 
impermeável (inverno/dias 
de chuva).

recomendações

Os responsáveis pelos grupos deverão conversar 
previamente com os alunos sobre a visita, solicitando-lhes 
que tenham uma postura e comportamentos adequados 
e informando-os das normas a cumprir:

Os professores, educadores e/ou adultos acompanhantes 
são responsáveis pelo comportamento do grupo, pelo que 
deverão permanecer junto do mesmo, zelando pelo 
cumprimento das normas e avisos existentes.

Informações e marcações
227 459 822
info@zoolourosa.com

Como chegar
GPS N 40º59’41,80 
W -8º33’0,93
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Os dados para inserção na fatura, nomeadamente nome da entidade e número de contribuinte, terão que ser facultados antes da 
emissão do documento. O Zoo de Lourosa/Feira viva, reserva-se ao direito de modificar a qualquer momento a informação apresentada
Estas condutas/recomendações são complementares às normas gerais estabelecidas para o Parque.

normas


