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A Magia das luzes já chegou ao Zoo Stº Inácio 
 

O primeiro festival de luzes em jardins zoológicos em Portugal chegou ao Zoo Santo Inácio, vai prolongar-se durante mais de 100 dias e promete encantar todos os 

visitantes. Serão mais de 500 figuras de plantas e animais coloridos que vão brilhar num percurso de cerca de um quilómetro e que estarão acesas nas noites dos 

fins de semana, feriados (portugueses e espanhóis) e férias escolares, até 26 de Fevereiro de 2023. 

Não perca a oportunidade de, durante o dia, conhecer as 200 espécies que habitam no Zoo e,  
à noite, deixar-se encantar pelas mais de 500 figuras de animais e plantas iluminados. 

 

HORÁRIOS: 
IINVERNO 
17h às 21h  

A partir de 16 de outubro 
(Última entrada às 20h15) 

 

RESERVA OS BILHETES JUNTO DO CLUBE PT PARA O FESTIVAL DE LUZES SELVAGENS  
  

 

 
 CRIANÇAS 

(dos 3 aos 12 anos) 
ADULTOS 

(dos 13 aos 64 anos) 
SÉNIOR 

(a partir dos 65 anos) 
PROMOÇÃO 

(2 adultos+2crianças) 
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 5,00 € 7,00 € 6,00 € 27,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:  8,50 € 7,50 € 28,50 € 
Não Sócio Clube PT 7,00 € 9,00 € 8,00 € 29,00 € 

 
NOTA 1: Bebés dos 0 aos 2 anos a entrada é gratuita. 

 
NOTA 2: Os bilhetes são válidos por 3 meses, a partir do dia escolhido para a visita. 

 

MORADA DO ZOO STº INÁCIO: 
Rua 5 de Outubro, nº 4503 
4430-809 Avintes, V.N.Gaia 

 

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), nome de todos os participantes, idade das crianças, data pretendida e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS:  (efetuado LOGO após confirmação da disponibilidade de bilhetes): 
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. 
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