Zooparque Itatiba: um zoológico diferente
Além da diversão, os visitantes são orientados sobre preservação da natureza

Fundado há cerca de 20 anos, o Zooparque Itatiba é maior zoológico particular do
Brasil. Diferentemente dos zoológicos tradicionais, o Zooparque Itatiba mantêm os animais em
recintos que reproduzem seu habitat natural.
Situado na Rodovia D. Pedro I, km 95,5, a poucos quilômetros da cidade de Itatiba, o
Zooparque mostra, numa área de 500 mil m², mais de 1.000 animais, 180 espécies diferentes,
entre elas várias ameaçadas de extinção, como por exemplo, o mico-leão de cara dourada, a
arara azul grande, e os rinocerontes brancos africanos, vindos de Johanesburgo, na África do
Sul.
A principal filosofia do Zooparque Itatiba é fazer com que o visitante conheça os
principais ecossistemas do mundo todo e entenda a importância da preservação da natureza.
Por isso, pensando nas crianças e adolescentes, um atrativo e divertido programa de Educação
Ambiental foi desenvolvido especialmente para eles.
Para conhecer tudo isto, os visitantes seguem uma trilha de 3 km, em meio a um
pedaço de mata atlântica bem preservada, onde é possível ver de perto águias, tucanos,
macacos, hipopótamos, lobos, jacarés, tartarugas, cobras, mas o ponto alto do passeio é o
recinto “Savana africana”, onde vive o maior grupo de rinocerontes do Brasil, a “Maternidade”,
onde é possível observar filhotes de animais e o “Aviário da Alegria”, um grande aviário de vôo
livre.
O Zooparque dispõe ainda de uma infraestrutura completa de lazer e diversão. São 2
lanchonetes, um restaurante, estacionamento com segurança, playground, passeio a cavalo,
water Ball, zoofotos, loja de artesanato e um anfiteatro para as apresentações educacionais.
Serviço
Local: Rodovia D. Pedro I, km 95,5 – Itatiba
Horário de Funcionamento: das 9h às 17h diariamente
(11) 4487.8205 / 4487.8883
www.zooparque.com.br
www.facebook.com/zooparqueitatiba
zooparque@zooparque.com.br
Ingressos

ADULTOS
CRIANÇAS
MELHOR IDADE
ESTUDANTES
PROFESSORES

SÁBADO, DOMINGOS E FERIADOS
R$ 36,00
R$ 18,00
R$ 20,00
R$ 18,00
R$ 18,00

SEGUNDA a SEXTA
R$ 30,00
R$ 15,00
R$ 18,00
R$ 15,00
R$ 15,00

Assessoria de Imprensa
Liege Soldano / jornalista – MTB 41.742 / SP
liegesoldano@gmail.com
11- 99560.1871

