PROGRAMAÇÃO PARA GRUPOS MISTOS - 2017
Preços válidos de 01/01/2017 a 31/12/2017
Mínimo 30 adultos/maioridade pagantes

Prezado(a) visitante:
Para montar seu programa, de acordo com as necessidades de seu grupo, é preciso escolher os
blocos abaixo discriminados.
*Pagantes a partir de 3 anos completos.
**ATT: Crianças com até 3 anos não pagam a bilheteria, mas tem a taxa do restaurante)
PROGRAMAS EDUCACIONAIS (valores por pessoa)
Bloco 1 - INGRESSO AO ZOOPARQUE (obrigatório -visita simples)
Acesso a todo zoológico e mini zoo.
(mínimo 30 pagantes)
ADULTOS - R$ 30,00
CRIANÇAS ( 03 a 12 anos )- R$18,00
MELHOR IDADE - R$20,00
Bloco 2 - MONITORIA
O grupo será acompanhado por nossos monitores que prestarão informações sobre os animais
expostos, seus hábitos, habitat naturais e outras particularidades. Acesso a todo zoológico,
Trilha do Pantanal, mini zoo e Trilha da Amazônia.
(mínimo 30 pagantes)
ADULTOS - R$ 40,00
CRIANÇAS (acima de 3 anos)- R$28,00
MELHOR IDADE - R$ 30,00
Bloco 3 - PALESTRA COM BIÓLOGO (exceto finais de semana)
Nosso biólogo prepara uma apresentação super especial, na qual alguns animais poderão ser
tocados.
(mínimo 30 pagantes)= acrescenta-se R$10,00/pessoa

REFEIÇÕES PREÇOS ESPECIAIS NO RESTAURANTE DO PARQUE
Grupo mínimo: 30 pagantes (adultos/melhor idade)
CAFÉ DA MANHÃ (De segunda a sexta-feira - sábado e domingo)
Opções:

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, bolacha doce, duas frutas da estação, suco de laranja. R$21,00
ALMOÇO

Cardápio:
De segunda a sexta-feira: 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$22,90
Adultos: R$34,90
Sábado e Domingo: Self service de acordo com as opções do dia.

Crianças de 0 a 12 anos: R$22,90 (sem bebidas e sobremesas)
Adultos: R$34,90 (sem bebidas e sobremesas)
Crianças de 0 a 12 anos: R$29,90 (com refrigerante à vontade e sobremesa)
Adultos: R$42,90 (com refrigerante à vontade e sobremesa)

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.

Condições de cancelamento: até 48 horas antes da visita com restituição total do valor, ou
crédito para próxima visita reagendada. Após este prazo, haverá restituição do valor pago
descontando-se taxa de cancelamento (feito com menos de 24 horas), avaliada em 30% do
valor depositado (ingresso e refeições).
*valores e programação sujeitos a alterações

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.
Forma de pagamento: dinheiro ou depósito adiantado.
Contato: (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: 11-99904-1822 / zooloja.artesanatos@gmail.com

