2021
VAI SER
O BICHO!
Passeio ao ar livre é uma coisa.

E passeio ao ar livre no Zooparque
é muito melhor!
Agendamento 2021!

AGENDAMENTO GRUPOS MISTOS 2021
Olá visitantes, 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 recebe-los,
tudo com muita segurança e tranquilidade.

Informações gerais:
Pacotes válidos para agendamentos de 2021

Para aquisição do pacote se faz necessário o mínimo de 30 pagantes
Horário de funcionamento: das 9h às 17h

INGRESSO AOAO
ZOOPARQUE
INGRESSO
COMMONITORIA
MONITORIA
COM
INGRESSO
ZOOPARQUE INGRESSO
O grupo será acompanhado pelos nosso Educadores Ambientais,
Acesso a todo zoológico, trilhas temáticas,
mini zoo, horta escola, jardim sensorial sustentável e museu.

durante toda a trilha passando informações sobre os animais,
seus hábitos, habitat natural e outras particularidades.

Período: livre das 9 às 17 horas
Período: manhã ou tarde (4 horas de monitoria)
Mínimo de 30 pagantes

Investimento por pessoa:
Adulto: R$ 56
Crianças: R$ 24
Melhor Idade: R$ 28
Obs.: Crianças de 0 a 2 anos entrada franca,
acompanhados de adultos pagantes.

ALIMENTAÇÃO

Valores são sob consulta.

Mínimo de 30 pagantes

Investimento por pessoa:
Adulto: R$ 66
Criança: R$ 34
Melhor Idade: R$38

ALIMENTAÇÃO
Valores são sob consulta.

REGULAMENTO
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 ou pix.
Os outros 50% poderão ser pagos na data da visita, na bilheteria do Zooparque,
em dinheiro ou pix.
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 a alterações sem aviso prévio.

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

NOVIDADE 2021
NOVIDADE 2021

Todas as formas de vida deste planeta têm uma história diferente
para nos contar. Por milênios, as histórias da espécie humana e do
meio ambiente estiveram sempre interligadas e em constante mudança.

Agora, o Zooparque Itatiba irá proporcionar a todos os visitantes a oportunidade única
de conhecer a história natural do nosso planeta através da nossa nova atração:
“Viagem pela Evolução e Biodiversidade do Mundo”.
Você irá conhecer diversas espécies de animais que habitavam este planeta e também
sobre suas adaptações ao meio ambiente.

O MUSEU
Este novo centro de aprendizagem tem como missão promover o conhecimento
do ambiente natural e do nosso papel como parte integrante dele.
No local é possível trabalhar com diversas temáticas de extrema importância
que irão instigar todos os que visitam a atração a também pensar no futuro,
estimulando mudanças positivas e sustentáveis ao nosso redor.

Confira alguns temas abordados durante o passeio:
- Origem da vida no planeta
- Animais pré-históricos
- Dinossauros brasileiros
- Mudanças climáticas
- Extremos climáticos do mundo
- Evolução humana
- Adaptações dos animais ao ambiente
- Era do Gelo

OUTROS SERVIÇOS ESPECIAIS
Foto Recordação
Foto Personalizada com Animais - tamanho 10x15cm
Valor: R$ 12,00 cada (mínimo 30 pagantes).
incluso: 01 CD com imagens originais e personalizadas de todo grupo.
Foto Personalizada com Animais - tamanho 15x20cm
Valor: R$ 15,00 cada (mínimo 20 pagantes).
Incluso: 01 pendrive com imagens originais e personalizadas de todo grupo.
Condições de pagamento:
50% via depósito antecipado. Restante do dia da visita (dinheiro ou
cartão), pagos diretamente no quiosque do Zoo Fotos.
Horário de funcionamento: das 9h às 17h
Contato: Rogério (11) 98143-7001 - zoofotositatiba@gmail.com

Zooloja
A Zooloja está preparada para atender os membros do grupo,
trabalhamos com inúmeros produtos, para várias idades e
com valores acessíveis. Inclua a Zooloja no passeio do seu
grupo.

UMA
EXPERIÊNCIA
INCRÍVEL!

