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Rita Bertrand

SCORPIO
•

PARQUE AQUÁTICO FAFE
•

•

Com piscina panorâmica e animação permanente, tem nove pistas
de escorregas (de níveis distintos)
e diversões para pequeninos.

VAGA SPLASH
•
•

Está aberto o dia inteiro, mas só se
pode usar os três escorregas (em
espiral, de diferentes alturas) das
13h às 18h. Não importa: há diversão de sobra nos campos de vólei.
futebol e minigolfe, no parque
infantil e nas piscinas, rodeadas de
relva. Tem serviço de massagens e
bungalows para pernoitar.

AMARANTE
•

AQUAFIXE
•

•

Adrenalina em Trás-os-Montes,
com Speed Mountain, Black Shark
e Twisted Tracks, bem radicais, mas
também piscina e parque infantil.
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40 mil metros quadrados de diversão incrível: escorregas em
caracol e tubulares, slides, pistas múltiplas, cascata e piscinas
de ondas, de adultos e infantis.

PEDRO CRAVINHO

Tem solário, piscinas para adultos e para bebés, um waterslide
(com 20 metros de comprimento, 6 de altura) e um parque
aquático infantil com multipistas, escorregas e repuxos.
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•

Parque contíguo às grutas, tem
boas piscinas, solário e três
escorregas pouco radicais.

MARIPARQUE
•

•

Perto da Praia da Vieira, tem escorregas em caracol e water slides, mas
também jogos ou tiro com arco.
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No Aquashow, a piscina infantil
é das mais
completas:
tem miniescorregas e
baldes de
água a cair

AQUASHOW
3

h
10h-18h30
€29 (adulto); €21 (criança)

As piscinas de ondas, tropical e
infantil são ótimas. As atrações
vão do radical (Watercoaster,
Free Fall) ao pachorrento Lazy
River. Shows: répteis e araras.

SLIDE & SPLASH
1

10h-18h30
€2 (adulto); €2 (criança)

Destaque para a discoteca deslizante Disco River, o Kamikaze de 18
metros e o Corkscrew, que se desce
em espiral. Shows: répteis e falcões.

AQUALAND

1
h 10h-18h €29 (adulto);
€21 (criança)

No fim de
um longo
escorrega,
há sempre
uma piscina à espera

PANORÂMICO AQUA

0
10h-1 h €1
(adulto);
€1
(criança)

Com piscina semiolímpica, jacúzi,
espaços infantis dentro e fora de
água e amplo espaço ajardinado,
este parque aquático no centro do
País – no alto de uma colina, com
vista para a serra de Sicó e, ao fundo, o mar – tem três complexos de
escorregas não muito radicais, capazes de unir diferentes gerações.

NORPARK
10h-1 h €1 (adulto);
€11 (criança)

A vista para o mar é um dos atrativos deste parque da Nazaré, bem
perto da praia. As diversões – incluindo escorregas – são mais para
miúdos pequenos, pouco radicais,
mas o jacúzi é ótimo e tem duas
boas piscinas e muita área verde.

É dos mais espaçosos e tem piscina de ondas e olímpica, circuito de
rápidos e escorregas radicais como
o Kamikaze e o Crazy Race.

SPLASH SEIXAL
10h- 0h
€9 (adulto); € (criança at 12
ano ); € ( tudant )

É um parque de insufláveis
sazonal – porque mete água.
Sem nada de muito radical, garante diversão a toda a família,
graças às amplas piscinas.

ZOO MARINE

1
10h-1 h30 €29 (adulto); €21
(criança)

Tem praia artificial, roda gigante e
escorregas, mas também golfinhos
e leões-marinhos amestrados, de
arrepiar os defensores dos animais.
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