PROGRAMAÇÃO PARA ESCOLAS 2017
Válido de 2a a 6a feira de fevereiro à junho e de agosto até a primeira semana de
dezembro
Prezado (a) Educador (a):
Para montar seu programa individual conforme as necessidades de sua escola,
necessário escolher os blocos abaixo discriminados.
(Pagantes a partir de 3 anos completos)
PROGRAMAS EDUCACIONAIS Bloco 1:
INGRESSO AO ZOOPARQUE (obrigatório -visita simples)
Acesso a todo zoológico e mini zoo. Período: livre o dia todo.
Obrigatório o acompanhamento dos professores por toda trilha.
Disponibilizamos 1 guia do parque para orientações diversas
(sem limite mínimo) - R$18,00/aluno
Bloco 2:

MONITORIA+INGRESSO
As crianças serão acompanhadas por nossos monitores que prestarão
informações sobre os animais expostos, seus hábitos, habitat naturais e
outras particularidades. Acesso a todo zoológico, Trilha do Pantanal,
mini zoo e Trilha da Amazônia. Período: manhã ou tarde (4 horas de
Monitoria)
(mínimo 30 pagantes) - R$32,00/aluno

Bloco 3:

APRESENTAÇÃO DO BIÓLOGO COM ANIMAIS AO VIVO + INGRESSO
Nosso biólogo prepara uma apresentação super especial, onde alguns
animais poderão ser tocados. Período: 1 hora
(mínimo 30 pagantes) R$32,00/aluno

Bloco 4:

DAY-CAMP:
Incluindo os blocos 1, 2 e 3, pacote completo, monitores que
acompanham o grupo o dia inteiro e as crianças participam da
apresentação com os animais ao vivo (bloco 1+ bloco 2+ bloco 3)
(mínimo 30 pagantes) - R$ 39,00/aluno

ALIMENTAÇÃO ESPECIAL / ESCOLAS
(mínimo 30 pagantes)
CAFÉ DA MANHÃ

HARPIA: leite com chocolate e suco de laranja à vontade, 1 misto frio e uma fruta da
estação. R$ 14,90
ELEFANTE: café, leite com chocolate, pão francês, pão de queijo, presunto e
mussarela, bolo de chocolate, duas frutas da estação, suco de laranja. R$21,00

ALMOÇO

Cardápio: arroz, feijão, nuggets de frango, espaguete ao sugo com molho caseiro,
batata frita, dois tipos de saladas da estação, um sorvetinho e refrigerante de 2 litros à
vontade.
Crianças de 0 a 12 anos: R$ 25,90
Adultos: R$ 29,15
* Se optar por suco natural de laranja: acréscimo R$3,20/pessoa
Cardápio almoço saudável: arroz, feijão, filé de frango grelhado, espaguete ao sugo
com molho caseiro, purê de batatas, dois tipos de saladas da estação, um sorvetinho e
suco de laranja natural à vontade.
Crianças de 0 a 12 anos: R$ 29,10
Adultos: R$ 32,35

LANCHE DA TARDE

Opções:
TUCANO: pão fresquinho de cachorro quente, salsicha ao molho caseiro, milho, batata
palha, uma gelatina e refrigerante de 2 litros à vontade.
ARARA: mini pão de queijo, delicioso bolo de chocolate com cobertura, uma gelatina e
refrigerante de 2 litros à vontade.
Crianças de 0 a 12 anos: R$ 13,90
Adultos: R$ 15,90

NOVIDADE
PIC NIC NO DECK

Espaço decorado com toalhas em xadrez de vermelho e branco, em um ambiente
aberto, de frente à savana dos rinocerontes, ao lado do mini zoo.
Pode ser servido como lanche da manhã ou da tarde: 2 sanduíches no mini pão de
hambúrguer com peito de peru e muçarela, tomate e alface, suco concentrado de uva,
batata chips de pacotinho e uma fruta da estação. R$ 17,00/pessoa
(máximo de 80 pessoas por vez)

REGULAMENTO
•

Necessário o agendamento (ingresso e refeições) por telefone e e-mail.

•

Condições de pagamento: 50% do valor antecipado com até 5 dias antes da data
da visita, por depósito bancário (ingressos e refeições) e 50% no dia da visita (na
bilheteria), em dinheiro ou cheque.

CASO QUEIRA OS SERVIÇOS OFERECIDOS COM O MÍNIMO DE VISITANTES, SERÁ
NECESSÁRIO ACERTAR POR 30 PAGANTES.
*Programação e valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Agendamento: (11) 4487-8883
(11)99833-5328
agendamento@zooparque.com.br
www.zooparque.com.br / facebook.com/zooitatiba

SERVIÇOS ESPECIAIS
FOTO RECORDAÇÃO

Foto Personalizada com Animais- 10x15 = R$ 10,00 (mínimo 30 pagantes)
Foto Personalizada com Animais - 15x20= R$ 15,00 (mínimo 20 pagantes).
Condições de Pagamento: 50 % depósito antecipado e o restante no dia da
visita (dinheiro/cartão).
Funcionamento:
- Finais de Semana e Feriados – Das 9h às 17h
- Segunda a sexta-feira – com agendamento antecipado.
Contato: (11) 99724 0614 / (11) 99826-9477
zoofotositatiba@gmail.com

ZOOLOJA
Na Zooloja o visitante encontrará vários produtos essenciais para que tenha um passeio
agradável, como protetor solar, repelente, pilhas, bonés, chapéus, capa de chuva, camisetas,
chinelos, além de uma enorme variedade de pelúcias e produtos artesanais e personalizados.
Lembrando que a Zooloja, assim como o Zooparque, também depende da visitação das escolas
e grupos durante a semana. Temos descontos especiais para professores e monitores e para as
escolas que entrarem na loja os professores ganham um brinde.
Funcionamento: diariamente das 9h às 17h.
Contato: 11-94747 0570 / zooloja.artesanatos@gmail.com

