Vem com o Clube Portugal Telecom Zona Norte Visitar o Zoo da Maia
e proporcionar um dia da Criança diferente aos seus filhos e familiares.
O Zoo da Maia é cada vez mais um polo de interesse, pela diversidade de animais que acolhe, cuida e protege, pelos vários e diversificados espaços que oferece aos seus
visitantes, pela sua localização, mesmo no centro da Cidade da Maia, com vários transportes, que facilitam o seu acesso
e lugares de estacionamento e pela simpatia e afabilidade das pessoas que nele trabalham e recebem os seus visitantes.
O Zoo da Maia tem hoje um melhor espaço de acolhimento para os seus animais.
São cerca de 100 espécies, com boas condições de habitabilidade e bem estar, que incansavelmente tentamos melhorar.
Da América à África, da Europa à Ásia, passando pela Oceania, os nossos animais são provenientes destes cinco cantos do mundo,
proporcionando ao visitante uma viagem ao coração da biodiversidade.
Estes não são simples objeto de curiosidade, mas embaixadores do maravilhoso mundo natural.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 27 DE MAIO

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócio Clube PT

3,00 €
4,50 €
5,00 €

Nota: o preço do bilhete inclui: Visita Livre ao Zoo + Arca de Noé + Reptilário +
Apresentação do Leão-Marinho + Esqueletolândia + Demonstração de Voo Livre
Apresentação do Leão-Marinho - 17h00
Demonstração de Voo Livre - 18h00

Lugares limitados!
HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

15H30
ZOO DA MAIA
RUA DA ESTAÇÃO / 4470-184 MAIA
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
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-27 DE MAIO):
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

