Festas de Aniversário com Lobos…

Condições e Informações
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Destinatários – crianças dos 7 aos 12 anos de idade.
Duração – aproximadamente 3 horas.
Programa – a festa de aniversário é constituída por uma visita guiada ao CRLI, onde as crianças terão
oportunidade de se divertir e aprender mais sobre o lobo ibérico. No final da actividade, o aniversariante
poderá partir o seu bolo de aniversário no Parque de Merendas do CRLI. As crianças deverão ser
acompanhadas por um ou dois adultos que se responsabilizem pelo grupo.
Ofertas – o aniversariante receberá uma lembrança do CRLI e poderá oferecer aos seus convidados uma
recordação da sua festa de aniversário.
Horários – Sábados, Domingos e feriados nacionais, no período da manhã (em horário a combinar).
Preços: 5€/criança (inclui entrada gratuita de 2 acompanhantes > 18 anos)
Condições de pagamento – para reservar a festa de aniversário terá que efectuar o pagamento de 50%
do valor total até uma semana antes da visita, sendo o restante montante pago no dia do evento.
Reserva e Marcações – deverá efectuar a reserva com uma antecedência mínima de 2 semanas,
através dos seguintes contactos: tel.: 261 785 097 / 917 532 312 ou e-mail: crloboiberico@fc.ul.pt.
Outras Informações:
- Pacote válido para um máximo de 20 crianças e mínimo de 5;
- O pagamento deverá ser efectuado por TB (NIB: 0035 2148 0001 3613 4302 1 - Caixa Geral de Depósitos);
- O depósito de sinalização não é reembolsável;
- A reserva apenas é efectuada após confirmação do depósito;
- O lanche e/ou bolo de aniversário é da responsabilidade do aniversariante;
- Caso se trate de um grupo especial, informar qual o tipo de grupo;
- O CRLI não se responsabiliza por danos ocorridos com os visitantes, bens ou com viaturas dos mesmos.
- Os atrasos relativamente à hora marcada devem ser comunicados ao CRLI. Serão tolerados atrasos de 30minutos
para grupos de zonas a mais de 50Km de distância, desde que não prejudique qualquer outra actividade do CRLI. A
falta de comunicação atempada pode levar à anulação da visita.

Atenção!
- A observação dos lobos é condicionada pela dimensão da área onde se encontram, pela vegetação densa e pelo
estado do tempo (as temperaturas elevadas aumentam a dificuldade de observação). Estes factores podem impedir
a observação dos animais;
- A visita guiada dentro da área do CRLI realiza-se na forma de um passeio pedestre, igualmente em caminho de
terra batida, pelo que se aconselha a utilização de calçado apropriado;
- Deve ser mantido o silêncio na área do Centro;
- É estritamente proibido tocar nas vedações ou nos animais;
- Os visitantes devem respeitar a orientação dos técnicos do Centro;
- Os acompanhantes devem garantir a boa conduta do grupo, sendo responsabilizados pelo comportamento e
quaisquer danos causados pelo mesmo.
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