www.perlim.pt

Santa Maria da Feira * Quinta do Castelo

O frio está a chegar e com ele vêm muitas coisas boas! O Natal está aí e
com o Natal chega Perlim – Uma Quinta de Sonhos, o Maior Parque
Temático de Natal do Norte de País!
Em Santa Maria da Feira, de 5 de dezembro a 3 de janeiro, as portas da
Quinta do Castelo voltam a abrir-se para os mais fantásticos e mágicos
dias do ano!
As personagens mais divertidas e hilariantes, as mais ternurentas e aventureiras, as diversões que não nos saem da cabeça – a pista de gelo, o slide,
o arvorismo, estão de volta para encantar miúdos e graúdos!
Aqui fica o desafio, marque já a visita da sua escola e usufrua de
condições especiais!
Venham sonhar connosco!

Dias de Funcionamento

Datas
5 dezembro 2015 a 3 janeiro de 2016

DEZEMBRO 2015 / JANEIRO 2016
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FUNCIONAMENTO DAS 14h00 » 18h00
FUNCIONAMENTO DAS 14h00 » 19h00
ENCERRADO

Local
Quinta do Castelo, Santa Maria da Feira

Horários
semana » 14H00 às 18H00
fim-de-semana e feriado » 14H00 às 19H00

Olá eu Sou a Piri!
Conheça
toda a história
de Perlim em
www.perlim.pt

Preçário

Ofertas Especiais

0 » 2 anos (inclusivé) – Gratuito
(com levantamento de bilhete de acesso
obrigatório no local do evento)
3 » 12 anos – 5 Eur.
13 » 64 anos – 6 Eur.
Sénior ≥ 65 anos – 5 Eur.
Grupos escolares – 5 Eur. por criança (oferta de
2 bilhetes para acompanhante por cada 15 crianças)
Grupos a partir de 15 pessoas – 5 Eur.
(com marcação de no mínimo 24h)
Pulseira Free Pass – 10 Eur.
(pulseira de acesso direto, válida para todos os dias do
evento, pessoal e intransmissível)

Preço Especial para Grupos Escolares e Grupos
Organizados no passeio de Comboio!
1.00 Eur./Por elemento do grupo.
» Válido apenas para quintas e sextas-feiras.
Sujeito a disponibilidade de lotação do equipamento.

Pulseira em pré-venda – 8 Eur.
(Do dia 6 de Novembro a 8 de Dezembro)

Conselhos de Visita
» Para visitantes de um dia, aconselhamos o
planeamento da sua visita, por forma a selecionar
espetáculos e áreas que lhe permitam tirar o
máximo partido de Perlim;
(Esta indicação tem por base o número total de horas de
animação e espetáculos em pontos fixos, mais percursos e animação circulante)
» O espaço tem lotação limitada;
» Os percursos não são aconselháveis a pessoas
com mobilidade reduzida;
» O castelo não possibilita a entrada de dispositivos de apoio à mobilidade;
» Não é permitida a entrada de animais no recinto,
exceto cães-guia;
» Aconselhamos o uso de roupa e calçado confortáveis e adequados às condições meteorológicas;

50 % Desconto para visitar o Zoo de Lourosa O único parque ornitológico do país!
Dista cerca de 15 min. do local do evento.
» Os grupos organizados (» 15 elementos), detentores do bilhete de Perlim, podem visitar o Zoo de
Lourosa, até 31 de Março’16, usufruindo de
desconto de 50% no bilhete de entrada, desde que
o agendamento ocorra, até ao último dia do
evento, isto é 3 de janeiro’16, sendo válido desde 5
de dezembro, inclusive.
+ Informações e Reservas através de:
Tlf. (+351) 227 459 822 / Tlm. (+351) 938 781 078
info@zoolourosa.com / www.zoolourosa.com

» O recinto está equipado com fraldários;
» No caso de se verificarem condições meteorológicas adversas, os espetáculos e os divertimentos
poderão sofrer alterações de horário ou mesmo
serem cancelados;

Em 2014 foi assim, contamos consigo para um 2015 em Perlim!
+ de 80.000
Em 2014 foram mais
de 80.000 visitantes
em 300 horas de
animação, durante os
20 dias do evento.
Em 2015 Perlim conta
consigo!

Localização
Vias Rápidas A1 (Porto/Lisboa/Porto) -> Saída "Feira" / A29 (Aveiro/Porto/Aveiro) -> Saída "Feira"
Coordenadas GPS N 40º55.315' W 8º32.482'
Porto
Porto

A29
Santa Maria da Feira

A1

A32

Saída Feira ›
EN 223

Lisboa

S. J. Madeira ›

‹ Espinho
Lisboa

Percursos Aconselhados.

Desafio Fotográfico
Após confirmar a reserva da sua escola, tire
uma fotografia em grupo, com as turmas, a
Escola, com os professores ou ao espaço
mais emblemático do ATL, com um cartaz
a dizer: ‘Nós Vamos a Perlim!’ e envie-nos
para o email vaniacosta@feiraviva.com para
começarmos a partilhar a Vossa vinda no
Facebook oficial de Perlim!” Apatépé Lápá!!!”

S. M. Feira Centro
[Hospital]

S. M. Feira Centro

Rotunda

Bilheteiras
Funcionamento no local do evento
[5 dezembro 2015 a 3 janeiro de 2016]
Bilheteira 1 » Entrada pela Quinta do Castelo
quinta e sexta » 11h00 às 18h00
sábado e domingo/feriado dia 8; dias 28/29 e 30
Dezembro » 11h00 às 19h00
Bilheteira 2 » Entrada pelo Castelo
quinta e sexta » 13h00 às 18h00
sábado e domingo/feriado dia 8; dias 28/29 e 30
Dezembro » 13h00 às 19h00
Bilheteira 3 » Confraria
Domingo » 13h00 às 17h00

Informações e Reservas*
Seja bem-vindo a Perlim!

Email reservas@perlim.pt
Dias úteis 9h00 » 13h00 / 14h00 » 18h00
Tlm. (+351) 915 220 811
Tlf. (+351) 256 370 241

www.perlim.pt

ORGANIZAÇÃO

* A lotação é limitada à capacidade do espaço.

SEGUE-NOS

