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

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

Grupos

2023
Data da Visita:

Nome do responsável:

Morada: CP:

Distrito: Tel: Nif: E-mail:

Preçário (Preencher os espaços com a quantidade de participantes)

Adultos (15,30€): Seniores (13,70€): Crianças (13,70€):

ATIVIDADES INCLUÍDAS
NO BILHETE DE ENTRADA

Safari Africano
Duração 45 minutos
Horário a definir na bilheteira por ordem de chegada

Apresentação de Aves de Rapina
Duração 30 minutos

Apresentação de Lémures
Duração 15 minutos

Apresentação de Répteis
Duração 15 minutos

ATIVIDADES EXTRA
Assinale com (x) a atividade pretendida e preencha com o

número de participantes.

Rafting Africano*
Altura mínima: 0,90m - 3,00€ por pax. - Nº de pax.____

Interação com Lémures*
Capacidade Limitada - 15,00€ por pax. - Nº de pax.____

*Horários a definir na bilheteira por ordem de chegada

PREÇOS
BILHETE DE ENTRADA

Adultos (11 aos 64 anos): 15,30€
Seniores (>65 anos): 13,70€
Crianças (4 aos 10 anos): 13,70€
Crianças (0 aos 3 anos): GRATUITO (desde
que acompanhado por um adulto pagante)

Oferta da entrada e almoço (caso seja adquirido
pelo grupo) ao organizador da visita.

Caso pretenda a visita com almoço, coloque a respetiva quantidade na ementa e sobremesas pretendidas

Ementa “Badoca” - 16,50€: Ementa “África” - 16,50€: Ementa “Madagáscar” - 18,50€:

Ementa “Safari” - 18,50€: Gelatina: Fruta:

INFORMAÇÃO ALMOÇOS: Condições válidas para um mínimo de 20 pessoas. Caso a visita seja com almoço, a ementa deverá 

ser igual para todo o grupo. Por favor coloque a quantidade de pessoas na ementa pretendida.

O Badoca Safari Park reserva-se ao direito de não aceitar a alteração do número de pessoas que não seja comunicada com uma 

antecedência mínima de 24 horas.

As mesas serão colocadas com o número de lugares correspondentes ao número de pessoas pagantes.

Crianças até aos 10 anos: 50% desconto

ALMOÇO

Informações:
Pagamento no dia da visita ou Pré-pagamento com 3 dias de antecedência (transferência 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 para confirmação da visita. O planeamento 
da visita é realizada no momento de chegada à bilheteira. O Badoca Safari Park aconselha a chegada ao parque até as 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.
O pagamento deverá ser realizado na totalidade pelo responsável do grupo.

Arroz Doce:


