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AGENDAMENTO GRUPOS MISTOS 2019

Olá visitante, primeiramente agradecemos por escolher o 
Zooparque Itatiba como sua opção de lazer, será um imenso prazer 
para nós receber você, seus amigos e familiares. Dispomos de uma 
infraestrutura completa para recebê-los, tudo com muita segurança e 
tranquilidade.

Para montar um programa de acordo com as necessidades do seu 
grupo, convidamos você a escolher um dos pacotes discriminados 
abaixo. Desejamos a todos um excelente passeio!

Pacote 3: HORA ANIMAL + INGRESSO
Acesso a todo zoológico, trilhas temáticas, mini zoo, horta escola e jardim 
sensorial sustentável.
Hora Animal: Atividade interativa realizada por um biólogo, possibilitando 
maior aproximação ou até mesmo o toque de alguns animais, tudo de forma 
muito segura e divertida.
Período: A Hora Animal tem duração de 40 minutos e é definido pelo parque 
no dia da visita, conforme disponibilidade, podendo ser pela manhã ou no 
período da tarde.
Disponibilizamos 1 guia para orientações básicas do funcionamento do 
parque. Mínimo 30 pagantes.

Acréscimo de R$10,00 por pessoa.

Pacote 2: MONITORIA + INGRESSO
Acesso a todo zoológico, trilhas temáticas, mini zoo, horta escola e jardim 
sensorial sustentável.
O grupo será acompanhado pelos nossos educadores durante toda a trilha, 
dando informações sobre os animais, seus hábitos, habitat natural e outras 
particularidades. 
Período: manhã ou tarde (4 horas de monitoria). Mínimo 30 pagantes.

Investimento por pessoa: Adultos - R$50,00
Crianças (03 a 12 anos) - R$30,00
Melhor idade (acima de 60 anos) - R$30,00

PROGRAMAS

Pacote 1: INGRESSO AO ZOOPARQUE (visita simples) 
Acesso a todo zoológico, trilhas temáticas, mini zoo, horta escola e jardim 
sensorial sustentável. 
Período: livre das 9h às 17h.
O Zooparque disponibiliza 1 guia para orientações gerais do funcionamento 
do parque. Mínimo 30 pagantes.

Investimento por pessoa: Adultos - R$40,00 
Crianças (03 a 12 anos) - R$20,00
Melhor idade (acima de 60 anos) - R$20,00

Informações gerais:

Pacotes válidos para agendamentos até junho de 2019. 
Horário de funcionamento: Das 9h às 17h
Para aquisição do pacote se faz necessário o mínimo de 30 pagantes/
adultos e crianças.
Obs.: Crianças (0 a 2 anos): Entrada Franca.



REGULAMENTO

Necessário agendamento prévio para organização e garantia do 
valor do pacote.

Condições de pagamento: 
50% do valor total até 5 dias antes da data da visita via depósito 
bancário.
Os outros 50% poderão ser pagos no dia da visita, na bilheteria do 
Zooparque, com cheque ou dinheiro.

Não aceitamos cartão.
Importante: Pacote mínimo de 30 pessoas pagantes, para números 
inferiores a 30 pagantes será cobrado o valor integral do pacote.

* Programação e valores sujeitos à alterações sem prévio aviso.

AGENDAMENTO
 
(11) 4487-8883 
(11) 99833-5328 
agendamento@zooparque.com.br 
Tratar com Ana Paula Cavani.

GASTRONOMIA ZOOPARQUE

No Zooparque Itatiba você poderá 
desfrutar de 1 restaurante e mais 2 lanchonetes.

Conheça um pouco mais sobre cada um deles.

* Valores para grupos sob consulta, durante o 
fechamento do pacote.



RESTAURANTE:

O Restaurante do Parque tem capacidade para 250 pessoas e durante 
a semana oferece a La Carte, lanches e porções. 
Aos finais de semana e feriados, o restaurante disponibiliza um buffet 
self service com várias opções de pratos quentes, saladas e sobremesas. 
Realizamos casamentos, festas de aniversário, confraternizações e 
eventos em geral.

Funcionamento:
Segunda à sexta: das 9h às 17h, com almoço até às 15:30.
Sábados, domingos e feriados: das 12h às 15h30.

LANCHONETE:

A lanchonete oferece lanches, salgados, sucos, sorvetes e muito mais.

Funcionamento:
Aberta aos sábados,domingos e feriados: das 09 às 17 horas. 
Lanches e porções até às 16h30

LANCHONETE DOS ELEFANTES

A lanchonete fica em um lugar maravilhoso, situada bem no meio 
do percurso do Zooparque, em frente ao recinto dos elefantes, 
hipopótamos e búfalos. Uma vista única com um deck para apreciar os 
animais e saborear nossas iguarias. 

Além da nossa especialidade, os pastéis fritos na hora e o tradicional 
lanche de linguiça de Bragança, você também pode encontrar diversas 
opções como: lanches naturais, lanches quentes, salgados, Mini Pizza, 
porções, sucos naturais , água de coco na fruta, sorvetes Kibon e Bem 
& Jerry, tudo isso enquanto desfruta de uma paisagem privilegiada.

FAÇA SUA FESTA DE ANIVERSÁRIO AQUI!

Dispomos de pacotes para sua festa de aniversário, consulte-nos 
através do e-mail: zooloja.artesanatos@gmail.com 
Telefone: (11) 94747 0570 (Nextel)

Funcionamento: 
Aberta todos os dias: das 9h às 17h 
* Exceto dias chuvosos



UMA EXPERIÊNCIA 
INCRÍVEL!

OUTROS SERVIÇOS ESPECIAIS

FOTO RECORDAÇÃO 

O Zoo Fotos dispõe de vários pacotes, entre eles o Combo Paparazzi, 
serviço exclusivo onde um profissional do estúdio acompanha o 
visitante durante todo o passeio tirando fotos da família e dos animais. 
Importante: para este serviço é necessário o agendamento antecipado. 

Aos finais de semana, feriados e férias o Zoo Fotos dispõe da Foto 
Recordação personalizada.

Funcionamento:
Finais de semana e feriados - Das 9h às 17h 
Segunda a Sexta - com agendamento antecipado 
Contato: (11) 98143-7001 / (11) 99826-9477 
E-mail: zoofotositatiba@gmail.com

ZOOLOJA

A zooloja está localizada logo na chegada, perto dos estacionamentos. 
Na Zooloja o visitante encontrará vários produtos essenciais para que 
tenha um passeio agradável, tais como: protetor solar, repelente, pilhas, 
bonés, chapéus, capa de chuva, camisetas, chinelos, além de uma 
enorme variedade de pelúcias e produtos artesanais e personalizados.
A Zooloja está preparada para receber grupos de escolas ou grupos mistos.

Contato: (11) 94747 - 0570 
E-mail: zooloja.artesanatos@gmail.com 
Acesse: zooloja.loja2.com.br
Funcionamento:
Todos os dias das 9h às 17h.



Sítio Paraíso das Aves S/N – Bairro Paraíso das Aves
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AGENDAMENTO
 

(11) 4487-8883 
(11) 99833-5328 

agendamento@zooparque.com.br 
Tratar com Ana Paula Cavani

Conheça mais sobre o Zooparque, acesse: 
www.zooparque.com.br 

facebook.com.br/zooitatiba


