Vem com o Clube Portugal Telecom Zona Norte fazer uma Visita Guiada o Zoo de Lourosa – Parque Ornitológico
e proporcionar uma tarde diferente a si e aos seus familiares.

+ de 500 animais de 150 espécies, distribuídos por 80 habitats
O Zoo de Lourosa – Parque Ornitológico é o único parque zoológico do país que se dedica exclusivamente a aves.
Com uma coleção de 500 animais de 150 espécies diferentes, distribuídos por 80 habitats, é um espaço que apela à educação ambiental, à conservação das
espécies e da Biodiversidade.
Dedicam-se à recriação, à preservação e ao conhecimento.
Queremos que faça parte desta aventura, num palco único de vida selvagem!
Representando os 5 continentes, com uma inestimável preocupação na recriação de cada habitat natural das suas espécies,
pretendem que o visitante possa usufruir em pleno de uma das mais belas e exuberantes coleções de aves existentes em cativeiro em todo o Mundo.
 Espaço ao Ar-livre
 500 aves 150 espécies 80 habitats
 Coleção Botânica de mais de 120 espécies exóticas e autóctones
 Área Visitável de 1 hectare
 Circuito Unidirecional
 8 Estações de Higienização ao dispor do visitante
 Duração da Visita: 1h30
 Selo Turismo de Portugal “Clean & Safe”

Para que a visita seja efetuada em segurança, o ZOO de Lourosa implementou uma série de medidas seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde, bem como as
recomendações das Associações Europeia e Ibérica de Zoos e Aquários, das quais o Zoo de Lourosa é membro:
– Recomendação do uso de máscara a todos os visitantes;
– Recomendação de desinfeção das mãos à entrada e à saída do Zoo;
– Recomendação da desinfeção do calçado no pedilúvio, junto à entrada principal;
– Toda a equipa do Zoo usa continuamente máscara e também viseira, nas zonas de atendimento dos visitantes, sempre que não exista acrílico protetor;
– Implementação de um plano com medidas e orientações destinadas a toda a equipa do Zoo, e respetiva formação;
– Colocação de avisos, em locais de destaque, para relembrar o cumprimento de medidas relevantes de prevenção e controle do COVID-19, nomeadamente no que respeita ao uso
de máscara, à higiene das mãos, distanciamento físico (social) e ausência de aglomeração de pessoas;
– Implementação de um circuito unidirecional da visita, de modo a minimizar-se o cruzamento entre visitantes
– Redução da lotação máxima do Parque, de modo a salvaguardar-se o devido distanciamento social entre visitantes;
– Colocação no circuito visitável, zonas para lavagem e desinfeção das mãos, bem como contentores destinados exclusivamente à eliminação de máscaras e luvas;
– Colocação de marcas no chão que alertam para a aproximação excessiva entre indivíduos, nos circuitos mais estreitos;
– Encerramento temporário do Parque Infantil;
– Revisão dos protocolos de limpeza, intensificando as rotinas de higienização e desinfeção;
– Suspensão temporária da “Hora de alimentação dos flamingos” e a Sessão “Pelicanos & companhia” (Avaliado em função da evolução dos acontecimentos);

INSCRIÇÕES e pagamentos ATÉ DIA 24 DE julho

Crianças
Dos 3 aos 5 anos
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

ADULTOS
e
Crianças a partir dos 6 anos

00.00

4,50€

Funcionários Grupo Altice Portugal no ativo:
2,00 €

Não Sócio Clube PT

3,00€

5,00€

NOTA: Os preços incluem Visita Guiada por uma Técnica do Zoo de Lourosa

Lugares limitados!

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:
15h15
Rua do Parque, 4535-071 Lourosa
Santa Maria da Feira
Coordenadas Geográficas:
GPS 40° 59' 42.4" N 8° 32' 47.7" W
Coordenadas Google: 40.995105, -8.5465832
Percurso Aconselhado:
A1 → A41 Espinho/ESTE (Saída 18A) → A41 ESTE → N1 Argoncilhe (saída 19) → Seguir pela N1 S.M.Feira/S.J.Madeira,
Tomando atenção às placas informativas que aparecem do lado direito.

INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os participantes e idade das crianças.

PAGAMENTOS:
(até à data limite das inscrições-24 de julho):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

