AIR RACE
O Air Race é a atracção temática que o levará ao ponto de se imaginar num verdadeiro avião, acaba por
enfrentar numa simulação de verdadeiro voo com cambalhotas, e até de cabeça para baixo!
Experimente esta atracção que já se tornou a favorita de muitos!
Assim que experimentar, nunca mais o irá esquecer, e com certeza quererá repetir.
Altura mínima: 1,40m.

MONTANHA RUSSA AQUÁTICA
A maior montanha russa de água da Europa, prepara-lhe várias surpresas! Esta chega a atingir os 70
km/h. Se gosta de adrenalina, e espera viver emoções fortes, então a montanha russa é a atracão
perfeita para si! Atração ideal para toda a família.
Altura mínima: 1,20m e 6 anos de idade.

AQUAFLY
No AquaFly há diversão garantida. A imaginação e brincadeira não podem faltar, atinja os seus
adversários com água e acredite que viverá uma grande aventura. Diversão absoluta para os mais
pequenos e não só!
Altura mínima 1,05m.

MINI TRAIN
Desfrute de uma viagem no nosso comboio em ponto pequeno. Uma viagem onde os mais pequenos se
podem sentir grandes!

TOP SWING
O Top Swing é uma das atracções temáticas favoritas de quase todos os que o experimentam. Se
procura adrenalina, uma experiência nova e única, então o Top Swing é certo para si!
Altura mínima: 1,40m.

MUSEU
Quer saber mais sobre a história de Portugal? Aqui terá essa oportunidade, e encontrará réplicas a
tamanho real das personagens mais importantes que passaram pela história de Portugal! (custo extra)

SPACE CENTER
Sinta-se um verdadeiro astronauta mesmo com os pés na terra! Viaje até ao mundo da lua, veja o seu
peso em Marte ou noutro planeta e irá surpreender-se com o resultado.
(custo extra)

PISTA DE GELO
Quer ter o prazer de se sentir um verdadeiro artista na arte de patinar no gelo? Cá desfrutará disso
mesmo! Temos uma pista de gelo à sua espera venha mostrar os seus dotes!
Idade mínima: 5 anos.
(custo extra)

JACUZZI
Depois de um dia agitado e cheio de diversão nada melhor do que relaxar no nosso jacuzzi.
Idade mínima: 16 anos

PISCINA
O que não pode faltar num parque aquático é a clássica piscina. Aqui tem uma pronta para si. Depois do
seu dia bem desfrutado no parque, nada melhor do que relaxar, e dar umas braçadas na nossa piscina

AQUALÂNDIA
Alguma vez viu um mini parque aquático dentro de outro? Se nunca viu, aqui tem essa oportunidade, os
mais pequenos aqui poderão brincar, no seu pequeno mundo, têm escorregas e muitas outras atracções
para se divertirem ao máximo. Bebés terão de utilizar fralda.

WILD SNAKE/ SLOW RIVER
O que acha de um escorrega em espiral que no fim terminará num rio lento? Agora imagine ainda este
escorrega completamente escuro, e com o formato de uma serpente. Se gosta da ideia não hesite em
experimentar este escorrega que terminará numa relaxada piscina.
Altura mínima: 1,10m.

PISCINA DE ONDAS
A piscina de ondas é uma das principais atracções do parque, esta simula as verdadeiras ondas do mar.
Venha com a sua família e amigos aproveite deste momento!

PISTAS FOAM
Gosta de emoções fortes, e diversão ao mesmo tempo? Então as Pistas Foam são certas para si! Não
saia sem antes deslizar nestas pistas, acredite, quererá repetir! Se o fizer em grupos de 4 ou 5 pessoas
poderá competir para ver quem chegará mais rápido.
Altura mínima: 1,10m.

WHITE FALL
Este sem dúvida é das atracções que causa mais adrenalina! A sensação chega ao ponto de ser
inexplicável, mas nada melhor do que experimentar e aproveitar ao máximo!
Altura mínima: 1,25m.

TUBOS
É um amante de adrenalina? Aqui tem os clássicos tubos! Rápidos e lentos, aqui ninguém poderá ficar
de fora, estão todos adequados para si, para cada gosto, venha divertir-se com a sua família e amigos!
Altura mínima: Rápidos: 1,10m. | Lentos: 1,00m.

LEÕES MARINHOS
Quer ter a oportunidade de interagir com maravilhosos mamíferos como os Leões-marinhos? Aqui
poderá conviver com estes animais tão únicos, tire fotografias para recordação e até fazer inveja aos
seus amigos!
Regras: A partir dos 6 anos de idade. | Têm de saber nadar. | Altura Mínima: 1,20 m, se tiver menos
altura terá de ser acompanhado por um adulto.
(custo extra)

SHOW DE RÉPTEIS
Já alguma vez tocou numa cobra ou noutro réptil? Aproveite pois aqui tem a sua grande oportunidade!
Perca o medo e fique com uma recordação deste grande momento com estes maravilhosos animais.

SHOW AVES RAPINA
Se nunca viu uma ave de rapina de perto, então aqui tem a sua oportunidade! Venha assistir a um
fantástico show destas maravilhosas aves, onde ainda terá a oportunidade de interagir com elas e tirar,
claro a sua fotografia.

SHOW ARARAS
Estas aves irão mostrar-lhe que também conseguem fazer coisas fantásticas, venha até cá e veja por si
próprio. Acredite, ficará surpreendido com a capacidade, e inteligência destas maravilhosas aves. Sabia
que as nossas araras andam de skate? Pois se não sabe venha assistir ao nosso show e comprove com os
seu olhos...

ÁREA DE PICNIC
Desfrute dos nossos espaços verdes e faça um picnic em família ao ar livre.
Cuidados a ter: não utilizar objetos cortantes nem vidros dentro do recinto para o seu bem e bem de
todos nós!

SNACK BAR
Venha até um dos vários snack-bares que temos e experimente os nossos menus deliciosos. Não deixe o
seu organismo desidratar e de 2 em 2 horas tome um refrigerante ou um granizado, são deliciosos!

LOJA
Aqui poderá encontrar tudo o que necessita para um dia bem passado no parque e para levar uma
recordação para quem mais gosta. A loja tem artigos essenciais que por vezes são esquecidos em casa,
desde protetores, fraldas para bebés, higiene feminina, boias e braçadeiras. Temos também muitas
recordações para levar para todas as idades, desde canecas, porta-chaves, peluches e muito mais, venha
conhecer.

ESTACIONAMENTO
Temos ao seu dispor cerca de 700 lugares de estacionamento gratuitos. O nosso parque não é vigiado e
não nos responsabilizamos por qualquer dano ou furto na viatura.

