VISITAS
ESCOLARES

2020
Em harmonia
com a Natureza!

Visita Pedestre + Tractor
70 espécies de animais
Quintinha Pedagógica

Educação Ambiental
Respeito pela Natureza

Trampolim Gigante
Casas nas Árvores

Parques de Merendas
Loja e Cafetaria

e muito mais!...

RESERVAS 265 894 377
geral@monteselvagem.pt

PREÇOS:

Criança Pré-escolar – 7,60€
Criança Escolar – 8,60€

1 Adulto acompanhante Grátis, por cada 10
alunos; restantes adultos pagam o valor do
bilhete de adulto em grupo (12,50€)

É obrigatório que todas as pessoas do grupo entrem
no parque ao mesmo tempo e que haja 1 pessoa
responsável pelo grupo, que efectue o pagamento.

HORÁRIOS:

Desconto

20%

nas visitas escolares a efectuar
em Fevereiro e Outubro 2020

Fevereiro a Março: das 10h às 17h;
Abril: das 10h às 18h;
Maio a Setembro: das 10h às 19h;
Outubro: das 10h às 18h.
Novembro, Dezembro e Janeiro: Encerrado ao público,
abrindo para grupos (mais de 20 pessoas), mediante
marcação prévia.
Encerra à 2ª feira, excepto por marcação prévia e se for
feriado ou ponte.
A bilheteira encerra 2 horas antes do fecho do parque.

1# CHEGADA
AQUISIÇÃO DE BILHETES

O grupo aguarda no autocarro, enquanto um responsável se dirige à bilheteira e informa o nº de crianças
(de Pré-escolar e de Escolar) e o nº de adultos que traz.
Faz o pagamento dos bilhetes, em numerário, cheque,
multibanco ou com o comprovativo de transferência
bancária prévia, para o IBAN PT50 0033 0000
00269925005 05 (não se efectuam devoluções).

2# ENTRADA NO PARQUE
RECEPÇÃO AO GRUPO

Entrada com a orientação de um monitor do parque,
que dá mapas, recorda regras e indica o parque de
merendas + wcs atribuídos ao grupo. As mochilas
podem ficar na zona de piquenique, de forma ordenada, para o espaço poder ser partilhado com outros
grupos. O monitor do parque, com o apoio do responsável do grupo, divide-o em sub-grupos (de aproximadamente 50 pessoas) e atribui-lhes o nome de um
animal, pelo qual serão chamados pelo altifalante,
para se dirigirem ao tractor.

3#
PASSEIO PEDESTRE

4#
PASSEIO DE TRACTOR

Passeio guiado (cerca de 30min), com animais em
semi-liberdade. Sem horários definidos. Com a regularidade imposta pelo nº de visitantes no parque, pela
ordem de pagamento na entrada, as condições climatéricas e o bem-estar dos animais. Cada grupo é
chamado pelo altifalante do parque, pelo nome do
animal que lhe foi atribuído à chegada.

Passeio não guiado, com recurso ao mapa do parque.
Os adultos que acompanham o grupo são responsáveis pela ordem do mesmo, bem como pela vigilância
permanente das crianças a seu cargo. Animais em
habitats naturalísticos, joguetes, equipamentos lúdicos,
sinalética educativa, bebedouros, refrescadores e jogos
com água.

5#
DINAMIZAÇÕES PEDAGÓGICAS
Sessões com técnicos do parque, aquando das alimentações dos animais e/ou acções de enriquecimento
ambiental nas instalações. Sem horários definidos,
conforme a época do ano e o nº de visitantes no parque.

6#
REFEIÇÕES

Possibilidade de trazer piquenique e comer num
parque de merendas ou adquirir a refeição na cafetaria
do parque. Refeições para grupos funcionam com o
máximo de 2 menus diferentes por grupo (necessária
marcação prévia, através do envio de Ficha de Pedido
de Reserva Refeições para geral@monteselvagem.pt
disponível em www.monteselvagem.pt no mínimo 15
dias antes da visita).

OBRIGADO
ATÉ BREVE!

NO FACEBOOK!
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Monte do Azinhal,
7050-467 Lavre
Montemor-o-Novo,
Évora - Portugal
265 894 377
monteselvagem.pt
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