
Badoca Safari Park    Herdade da badoca, Apartado 170

7501-909 Vila Nova de Stº André    Portugal

Tel. 269 708 850    Fax 269 744 231

Email badoca@badoca.com

FICHA DE RESERVA
Escolas

2023Antes de preencher a ficha, por favor leia com atenção as informações.

Data da Visita:

Morada:

Distrito:

Nome do responsável:

Nº de Alunos: Pré-escolar

Identificação da Escola:

CP:

Nif: E-mail:

Contacto telefónico do responsável:

2º Ciclo 3º Ciclo1º Ciclo Secundário

ATIVIDADES INCLUÍDAS
NO BILHETE DE ENTRADA

ATIVIDADES CURRICULARES
Caso pretenda alguma das atividades curriculares, preencha
com a(s) respetiva(s) quantidade(s) no(s) círculo(s).

Safari Africano
Todos os ciclos de ensino - Duração 45 minutos

Horário a definir na bilheteira por ordem de chegada

Apresentação de Aves de Rapina
Todos os ciclos de ensino - Duração 30 minutos

Apresentação de Lémures
Todos os ciclos de ensino - Duração 15 minutos

Apresentação de Répteis
Todos os ciclos de ensino - Duração 15 minutos

Nº de alunosSessão “Ver, ouvir e sentir”
Pré Escolar - 2,00€ por aluno

Nº de alunosSessão “Porque vivemos aqui?”
1º Ciclo - 2,00€ por aluno

Nº de alunosSessão “A diversidade nos animais”
2º Ciclo - 2,00€ por aluno

Nº de alunosSessão “Os ecossistemas”
3º Ciclo - 2,00€ por aluno

Nº de alunos

Estas sessões têm capacidade limitada de 30 crianças por 

sessão, mediante disponibilidade. Horários a definir na bilheteira 

por ordem de chegada.

Sessão “A evolução das espécies”
Secundário - 2,00€ por aluno

ATIVIDADES EXTRA
Caso pretenda alguma das atividades extra, preencha com
a(s) respetiva(s) quantidade(s) no(s) círculo(s).

Nº de alunosRafting Africano*

Altura mínima: 0,90m - 2,00€ por aluno

Nº de alunosInteração com Lémures*

Capacidade Limitada - 6,00€ por aluno

*Horários a definir na bilheteira por ordem de chegada

PREÇOS
BILHETE DE ENTRADA

Alunos: 9,00€

Professores:
Oferta da entrada a 1 professor por cada 5 alunos no 

pré-escolar;

Oferta da entrada a 1 professor por cada 10 alunos nos 

restantes ciclos de ensino;

Acompanhantes: 15,30€

Caso pretenda a visita com almoço, por favor, preencha com as quantidades no(s) retângulo(s) do menu(s) pretendido(s).

Qtd: Dose extra:

Menu 1
Sopa, hambúrguer no prato com arroz,

peça de fruta e água mineral.

Qtd: Dose extra:

Menu 2
Sopa, 4 douradinhos com arroz, peça

de fruta e água mineral.

Qtd: Dose extra:

Menu 3
Hambúrguer no pão, batatas fritas, peça

de fruta, sumo e barra de cerais.

Qtd: Dose extra:

Menu 4
4 Nuggets de frango, batatas fritas,

peça de fruta, sumo e barra de cereais.

Preços Almoço

Almoço: 6,50€
Menu 1 e 2: Servido no restaurante

Menu 3 e 4: Recolhido no restaurante

Dose extra: 1€
1 Hambúrguer extra ou 1 dose (+4

douradinhos/nuggets) extra.

Informações:
Pagamento no dia da visita ou Pré-pagamento com 3 dias de antecedência (transferância bancária IBAN PT50 0010 0000 2117 4780 0019 4). Depois de 
devidamente preenchida, agradecemos o envio desta ficha com um mínimo de 1 semana de antecedência para o e-mail: badoca@badoca.com. O Badoca 
Safari Park entrará em contacto com o responsável do grupo escolar para confirmação da visita. O planeamento da visita é realizado no momento de de 
chegada à bilheteira. O Badoca Safari Park aconselha a chegada ao parque até às 10h30. Por motivos de natureza técnica ou climatérica, algumas 
atividades poderão não estar disponíveis. Caso não receba qualquer confirmação da visita por parte do Badoca Safari Park, por favor entre em contacto 
através do e-mail: badoca@badoca.com ou através do telefone: 269 708 850. Atividades curriculares apenas disponíveis em dias úteis até 30 de Junho 
de 2023. O Pagamento deverá ser realizado na totalidade pelo responsável.

Fotografia de Grupo Escolar - 5,00€

Nº de Professores: Nº de Acompanhantes:


