
Informações Zoo Santo Inácio 
2018 

 
 ALTERAÇÃO DE PREÇÁRIO – BILHETEIRA DO ZOO  
Em vigor a partir do dia 1 de fevereiro de 2018 

 

BILHETES INDIVIDUAIS:  
Criança até 2 anos (0- 2 anos) – grátis (até 3 crianças por adulto/sénior)  
Criança (3 aos 12 anos) – 9.90€  
Adulto (13 aos 64 anos) – 14.90€  
Sénior (mais de 65 anos) – 12.90€  
Promoção 2+2 (2 adultos+2 crianças) – 42.50€  
 
BILHETES DE GRUPO: Preços Sob Consulta  
 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
 

Horário Inverno 10h00 às 17h00 (01.11 a 31.03)   
Horário Verão 10h00 às 19h00 (01.04 a 31.10) 
 

 Os animais são recolhidos 1h antes do fecho do Zoo. 
 O Zoo encerra no dia 01 de Janeiro, no dia 25 de Dezembro e às segundas-feiras de 

Novembro a Março.  
   

 
PREÇÁRIOS E ATIVIDADES INCLUÍDAS 

  

UM BILHETE MUITA ANIMAÇÃO!!! 
 
Mais de 800 animais de 260 espécies! 
Um ambiente natural e memorável! 
Demonstrações diárias de Comportamento Natural dos animais! 
Locais únicos, a não perder: Reptilário; a Estufa Tropical; a Casa dos Animais 
Noturnos; o Reino dos Macacos; o túnel dos leões asiáticos; a renovada savana 
africana e muito mais! 



  
Atividades diárias e horários * 

Alimentação dos leões asiáticos 10h30  
Alimentação dos pinguins 11H00  
Demonstração aves de rapina 11H30  
Alimentação das lontras 13H15  
Demonstração répteis 14H00  
Demonstração vida selvagem 15H00  
Alimentação dos pinguins 15H45  
Demonstração aves de rapina 16H00  
Alimentação dos lémures 16H30 (Inverno) e 18H00 (Verão)  
Alimentação dos leões asiáticos 17h00 (Verão)  
  

*Por motivos de ordem técnica, operacional, meteorológica, de bem-estar animal ou 
outra razão, poderão ocorrer alterações no cronograma previsto.  

   
   

Restauração:  
  

O Zoo Santo Inácio dispõe de vários e confortáveis espaços onde poderá almoçar 
e lanchar: 
  
- No Restaurante do Zoo (aberto todo o ano), que possui uma enorme 
esplanada e mesas interiores, servimos refeições quentes – Sopa, Almôndegas, 
Arroz de Pato, Empadas, Quiches e ainda Sandes e Saladas. 
  
- No Bar do Lago (aberto todo o ano), temos uma espetacular esplanada com 
vista para um enorme lago onde se encontra a nossa ilha dos lémures. Aqui 
poderá fazer refeições mais leves – Sopa, Empadas, Quiches e ainda Sandes e 
Saladas. 
  
- No Bar da Savana (aberto durante o horário de verão), desfrute de uma 
magnífica esplanada, com vista para o Rio Douro e também vista para a Savana 
Africana! Um lugar imperdível! Aqui poderá fazer refeições mais leves – Sopa, 
Empadas, Quiches e ainda Sandes e Saladas. 
  
- O Bar do Parque (aberto durante o horário de verão) é ideal para amantes de 
picnic! Não venha carregado, nós tratamos de tudo! Sanduíches, empadas, 
saladas, sopa, e muito mais! Para que não lhe falte nada e possa disfrutar de um 
dia em grande! 
 



O Zoo também possui um Parque de Merendas, com mesas disponíveis ao 
público, sem marcação. Nesta área, existem também cacifos gratuitos, que 
estão sujeitos à disponibilidade. Para requisitar um, basta pedir uma chave na 
Bilheteira no momento do pagamento do bilhete, com entrega de documento 
identificativo com fotografia. 
 
 

 NOTAS IMPORTANTES: 
 

• O zoo está equipado com wc’s ao longo do parque, com fraldário. 
• Os bares e restaurante têm micro-ondas onde poderá aquecer papas de 

bebe. 
• Tem Posto de Socorros. 
• Está adaptado a pessoas com mobilidade reduzida (tem rampas e wc’s 

adaptados). 
• O Zoo dispõe de 2 cadeiras de rodas e 2 carrinhos de passeio de bebé, 

que pode emprestar. No entanto estão sujeitos à disponibilidade e a 
requisição dos mesmos necessita de ser na bilheteria, com entrega de 
documento identificativo com fotografia. 

• Existe uma Loja no Zoo, para que possam levar uma recordação do seu 
dia! 

 
 

ZooLine: transporte exclusivo para turistas: 
  

• De 15.03 a 31.10, irá circular o Shuttle do Zoo - ZOOLINE 
 

• Este serviço é gratuito para todos os turistas! Funciona sem marcação 
e é limitado aos lugares existentes. 
 

• PICKING POINT: Sé do Porto || Destino – Zoo Santo Inácio 
 

 

Horários Sé »»» Zoo Santo Inácio : 
 

Horário  

10h00 

11h00 

12h00 

14h00 

  
 



Horários Zoo Santo Inácio »»» Sé 
 

Horário  

14h30 

16h00 

17h00 

18h00 

 
 

ENTRE NESTA AVENTURA SELVAGEM! 
 

www.zoosantoinacio.com 
 

facebook.com/zoosantoinacio 
 

instagram:  zoo_santoinacio 
 

 
 
 


