RESERVA
JA´ !

COMEMORA
´
O TEU ANIVERSARIO
NO DINO PARQUE
DIVERTE-TE COM OS TEUS AMIGOS
Uma Aventura de duas horas no Dino Parque, com zona
reservada para a tua festa, cheia de animação e surpresas:
VISITA GUIADA • ATIVIDADES
LANCHE • VISITA DA MASCOTE
Todos os participantes levam uma lembrança para casa
e o Dino Parque ofereçe o bilhete aos pais do aniversariante.

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

PROGRAMA 2022
PREÇÁRIO
FESTA ANIVERSÁRIO SEM LANCHE

12,50 €/criança

FESTA ANIVERSÁRIO COM LANCHE

19,50 €/criança

10H30-12H30 e 14H30-16H30
MENU DIPLODOCUS
ESCOLHE A TUA ATIVIDADE

Águas e Sumos
Sandes de Queijo/Fiambre

FESTA JURÁSSICA

Dino Nuggets

(4 AOS 6 ANOS)
Será que havia magia no tempo dos dinossauros?
O nosso feiticeiro irá mostrar algumas das suas
magias mas será que a magia existe mesmo? Ou
será que o nosso paleontólogo conseguirá explicar
estes feitiços?

Dino Copo
Rebuçados
Gelatina

FESTA CRETÁCICA

EXTRAS DO PACOTE BASE:
Bolo de Aniversário – 15€/kg
Atividades Extra – preços de tabela

(+7 ANOS)
Será que os dinossauros desapareceram todos
ou ainda andam por aí? Através de enigmas
e atividades divertidas, o cientista e o paleontólogo
irão ajudar-te a descobrir como chegar aos
dinossauros!

Para mais informações e reservas
contacte-nos através do (+351) 261 243 160
ou envie email para geral@dinoparque.pt

TERMOS E CONDIÇÕES: Número mínimo de participantes: 10. Número máximo de participantes : 30. Reservas com antecedência
mínima de 5 dias. A Reserva fica válida após pagamento de 50% do valor total da festa. Após os 5 dias não são aceites alterações ao
número de participantes. Bilhete gratuito para os pais do Aniversariante (Oferta de 2 bilhetes de Adulto).

TERMOS E CONDIÇÕES
FESTAS DE ANIVERSÁRIO
PROGRAMAS E DURAÇÃO
As festas realizam-se a qualquer dia da semana tendo
a duração total aproximada de 2h00 para os programas
escolhidos.
Se optar por não realizar o lanche no Dino Parque,
a festa terá uma duração aproximada de 1h30.

Festa Jurássica
(dos 4 aos 6 anos)
Máximo 30 participantes
O nosso feiticeiro irá mostrar algumas das suas magias,
mas será que a magia existe mesmo?
Ou será que o nosso paleontólogo conseguirá explicar
estes feitiços?

ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO
O número mínimo de participantes é 10 e o máximo
30. A festa é acompanhada por animadores do Dino
Parque, sendo estes responsáveis pelo desenvolvimento
e execução da atividade e acompanhamento do grupo
durante a visita guiada, prestando apoio no decorrer do
lanche. É sempre obrigatória a presença de um adulto.
A festa destina-se às crianças, não sendo permitida a
presença de outros adultos nas atividades.
O não cumprimento das regras estabelecidas ou
a manifestação de comportamentos considerados
incorretos pelos colaboradores do Dino Parque, poderão
resultar na suspensão da festa de aniversário.

LANCHE – OPCIONAL
Atividades:
1. Pintura de Dinossauros
2. Geiser

Festa Cretácica
(a partir dos 7 anos)
Máximo 30 participantes
Através de enigmas e atividades divertidas, o cientista
e o paleontólogo irão ajudar-te a descobrir como chegar
aos dinossauros.
Atividades:
1. Slime
2. Vulcão

HORÁRIOS
As festas têm uma tolerância de 15 minutos. A entrada
do grupo é feita em conjunto pela entrada do Dino
Parque. Antes e depois da festa os participantes
ficam ao cuidado dos pais do aniversariante.
Agradecemos a colaboração do responsável da festa
no sentido de garantir que os convidados respeitam
os horários estabelecidos para o início e término da
mesma.

Águas e Sumos | Sandes com queijo/fiambre | Dino
Nuggets | Dinocopo | Gelatinas | Rebuçados | O lanche
não inclui bolo de aniversário. O bolo é considerado
extra – 15€/kg.
O lanche realiza-se em espaço reservado à festa
de aniversário. Se optar por Menu com lanche, os
descartáveis (copos, pratos, talheres, guardanapos),
serão fornecidos pelo Dino Parque. Se optar por Menu
sem lanche os mesmos não serão disponibilizados.
Permanecerá um monitor na Zona de Lanches para
dar apoio.
A opção desejada deverá ser indicada na altura da
reserva.

PAGAMENTOS
A reserva implica um pagamento antecipado de 50%
do valor da festa.
A falta do pagamento e da entrega da folha de reserva
implica o cancelamento da reserva.
Após os 5 dias não são aceites alterações ao número
de participantes.
Bilhete gratuito para os pais do Aniversariante
(Oferta de 2 bilhetes de Adulto).

