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O Badoca Safari Park localiza-se no Alentejo e é um parque natural com uma área de 90
hectares. Este parque convida-o a passar um dia diferente, no meio da natureza, e a conhecer a
bele a da ida animal em plena liberdade

Programa

beleza da vida animal, em plena liberdade.

Localizado em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, entre a planície
e o mar, a pouco mais de 1h de Lisboa, o parque conta, atualmente, com cerca de 450 animais
selvagens pertencentes a 69 espécies diferentes.

Neste local, vai poder aprender tudo sobre a vida selvagem, conviver e interagir, se assim o
desejar, com animais de várias espécies e desfrutar de todas as atividades e atrações que o
parque oferece.

Uma vez que a promoção de uma cultura cientifica e ambiental deve ser feita não só em escolasUma vez que a promoção de uma cultura cientifica e ambiental deve ser feita não só em escolas
mas também em ambientes informais que aliam a componente lúdica a uma componente
educativa, o Badoca traçou um projeto pedagógico, com o objetivo de sensibilizar todos os
visitantes para a necessidade de preservação da biodiversidade.

8 ABRIL - LISBOA » SANTIAGO DO CACÉM » LISBOA

Saída às 07h45 de Sete Rios em direção a Santiago do Cacém. Breve paragem em área de
serviçoserviço.

Chegada ao Badoca Safari Park, um parque natural em pleno Alentejo, mesmo ao pé do
Atlântico.

Deixe-se encantar por entre as variadas atrações do Parque como a Ilha dos Grandes Primatas; o
Parque dos Cangurus; o Lago dos Flamingos e Íbis; o Parque dos Coatis ou ainda o Jardim das
Aves Exóticas.

A oferta global do parque inclui um show de aves de rapina e várias infraestruturas lúdicas e
pedagógicas.p g g

O safari proporciona um contato direto com os animais selvagens em plena liberdade.

Para além do aspeto lúdico, um dos principais objetivos do parque é a conservação e
preservação das espécies animais, contribuindo simultaneamente para a sensibilização
ambiental. Neste contexto o parque recebe espécies ao abrigo do EEP - European Endangered
Species Programme, que visa a preservação de espécies em vias de extinção. É o caso das
girafas e orixes que atualmente vivem no Badoca Safari Park.

Almoço* no restaurante do parque.

Dia inteiramente livre para conhecer e experimentar as diversas atividades que o Badoca Safari
Park proporciona aos visitantes.

Regresso a Lisboa ao fim da tarde.

*Ementa:Ementa:

África: Couvert; Entrada; Creme de Legumes; Churrasco variado (bife de vitela, coxinhas de 
frango, entremeada, feveras, salsicha crioula e salsinha fresca); Saladas diversas; Feijão preto e 
Arroz branco; Salada de frutas; vinho branco e tinto, refrigerantes; águas e café.



BADOCA SAFARI PARK Lazer e Tempos Livres

Sócios Efetivos e Auxiliares: €55,00 Crianças dos 3 aos 12 anos: €25,00

Outros Convidados: €72,00 Crianças dos 3 aos 12 anos: €42,00

O débito poderá ser fracionado em 2 vezes, em 24 de março e 24 de abril

Na opção de débito único, será efetuado em 24 de março

Custos

Os preços apresentados INCLUEM:

• Transporte em autocarro de grande turismo com ar condicionado;
• Visita ao Badoca Safari Park;
• Um almoço no parque;
• Bebidas incluídas à refeição;Bebidas incluídas à refeição;
• Representante da LUSANOVA de Lisboa a Lisboa;
• Taxas de Serviço e IVA;
• Seguro de Assistência em Viagem Portugal (MIP €15.000).

Os preços apresentados NÃO incluem:

• Serviços não mencionados.

D i tê iDesistências:

Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo
mínimo de €50,00 a título de Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos
que nos forem exigidos pelo Operador Lusanova, caso não se consiga substituição
em tempo útil.

Inscrições reabertas e limitadas até dia 30 de março

Diversos

Inscrições reabertas e limitadas até dia 30 de março.

A 3 de abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais
que possam ocorrer com qualquer dos participantes durante esta viagem.

Badoca Safari Park FICHA DE INSCRIÇÃO

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033914

