Em ritmo de férias, Zooparque Itatiba tem
programação especial
Além da diversão, os visitantes são orientados sobre preservação da natureza

Reforçando a Educação Ambiental e incluindo atividades de entretenimento, o
Zooparque Itatiba está com uma programação de férias bastante diferenciada e diversificada.
Aos sábados e domingos, em horários alternados, os visitantes poderão acompanhar de perto
a alimentação de vários animais, entre eles os lêmures e jaguatirica. Já para quem quer saber
mais a respeito de espécies raras e ameaçadas de extinção, o Zoo está com apresentações
didáticas sobre os tigres siberianos, rinocerontes brancos africanos e pato-mergulhão. A
programação também inclui uma palestra no Anfiteatro com o biólogo responsável pelo
parque. A ideia do Zooparque é fazer com que o visitante conheça os principais ecossistemas
do mundo todo e entenda a importância da preservação da fauna e flora.
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.
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.
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 e loja de artesanato.

PROGRAMAÇÃO
Sábado e domingo
Alimentação
Anta – 11h
Jaguatirica – 12h
Tamanduá bandeira – 13h
Aves (aviário) – 16h
**Horários sujeitos a alteração

Palestra:
Anfiteatro – 14h30
** Vagas limitadas
Trilhas abertas:
Trilha Pantanal – das 9h às 15h
Trilha Amazônia – das 9h30 às 16h30
Mini Zoo
Das 9h30 às 16h30

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
SÁBADO, DOMINGOS e FERIADOS
ADULTOS
R$ 36,00
CRIANÇAS (de 3 a 12 anos)
R$ 18,00
MELHOR IDADE
R$ 20,00
ESTUDANTES
R$ 18,00
PROFESSORES
R$ 18,00

Assessoria de Imprensa
Liege Soldano / jornalista – MTB 41.742 / SP
liegesoldano@gmail.com
11- 99560.1871
11 – 4538.1048

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

