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Plano de viagem
Sugestões para a Páscoa
Comece a Primavera a caminhar pelo Parque Natural do Douro 
Internacional. A aventura leva-o à Calçada de Alpajares e Penedo 
Durão, Arribas do Douro, gravuras rupestres do cavalo de Mazouco, 
Miranda do Douro e Freixo de Espada à Cinta. Preço: 210€. Inclui 
duas caminhadas guiadas, estadia em quarto duplo, dois jantares, 
dois piqueniques e seguro. De 3 a 6 de Abril. www.papa-leguas.com

Crianças Lá fora

Ciência em Lisboa e Porto

Cancún

Há novas experiências científicas 
prontas para serem exploradas 
pelos mais jovens durante os 
campos de férias de Páscoa 
organizados pela Science4you. 
Haverá muita animação e 
workshops de Biologia, Química, 
Física e Geologia. A decorrer 
de 23 a 27 de Março (175€) e 
de 30 de Março a 2 de Abril 
(140€), na Universidade de 
Lisboa e no Centro Cultural e 
Desportivo dos Trabalhadores 
da Câmara Municipal do Porto. 
Inclui almoço, lanche, seguro 
e material necessário às 
actividades. 35€/dia, das 9h às 
17h30. 
www.science4you.pt

Cancún, um destino com muito 
sol, calor e praias para desfrutar 
nas férias de Páscoa. Preço: a 
partir de 1359€, com voo de 
Lisboa de dia 31 de Março a 28 
de Abril, taxas, sete noites de 
alojamento em regime de tudo 
incluído. www.abreu.pt

Egipto

Viagem de oito dias ao Egipto 
com cruzeiro de quatro noites 
no Nilo em regime de pensão 
completa. Preço: desde 655€. 
Inclui voos de Madrid a 23 e 30 
de Março e 6 de Abril, taxas, 
passeio de barco à vela típico 
(feluca), alojamento e visitas. 
www.imagetours.pt

Música na capital

O ATL de Páscoa na Dance 
Spot, em Lisboa (Rua Fernando 
Vaz), convida os mais 
pequenos a entrar no Circo 
da Dança, com muita magia, 
dança, malabarismo, música, 
palhaçadas, criação de cenários 
e de figurinos e coreografias 
divertidas para apresentarem aos 
pais num espectáculo a realizar 
no último dia. De 23 a 27 de 
Março. Preço: 130€/semana; 7€/
alimentação (opcional). 
www.dancespot.pt/

Oficinas em Serralves

O programa de férias de Páscoa 
em Serralves é constituído 
por um conjunto de oficinas 
abrangendo áreas tão diversas 
como arte e natureza e é 
destinado a crianças e jovens 
dos quatro aos 12 anos. Durante 
a semana, os mais novos vão 
poder criar ovos mágicos, fazer 
doces saudáveis, desenhar, 
fazer esculturas e experiências 
“estrambólicas”, fotografar 
e aprender a andar a cavalo. 
Oficinas: 60€/ 1 oficina (5 
sessões); 50€/ 1 oficina (4 
sessões). Iniciação equitação: 
140€ e 115€, respectivamente (5 
dias, de 23 a 27 de Março) e 115€ 
(4 dias, de 30 Março a 2 de Abril). 
www.serralves.pt

Zoo de Lourosa

Não faltam actividades divertidas 
e diversificadas no programa de 
férias para crianças no Zoo de 
Lourosa: preparar iguarias para 
os animais, conhecer melhor o 
zoo através de pistas e enigmas, 
reciclagem e jardinagem e caça 
ao ovo. De 23 a 27 de Março. 
Preços: 15€/1 dia; 50€/4 dias; 
55€/5 dias. Inclui actividades e 
material necessário, alimentação 
e seguro. www.zoolourosa.com
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