HÁ COISAS QUE SÓ SE

FAZEM COM AMIGOS!
Aquário Vasco da Gama

CARTÃO

AMIGO
Individual Adulto (13-64): 60€ valor anual
Individual Jovem (4-12) | Sénior (+65) |

Professor | Estudante : 30€ valor anual
Família*: 80€ valor anual

A PARTIR DE

1 DE JUNHO

* O Cartão Amigo Família prevê 2 adultos e 2 jovens / seniores (+65 Anos)
(Familiares ascendentes e descendentes)
As crianças até aos 3 anos de idade têm entrada gratuita e por número ilimitado
À venda na bilheteira e online

Vantagens

Entradas ilimitadas no Aquário Vasco da Gama
35% de desconto na entrada na Fragata D.Fernando II e Glória, Museu de Marinha e
Planetário Calouste Gulbenkian
10% de desconto na Loja e Cafetaria do Museu de Marinha
20% de desconto na entrada do Aquário Vasco da Gama, válido para acompanhantes do nosso Amigo
Descontos nos nossos Parceiros

Mais informações

CCM.MARINHA.PT/PT/AQUARIOVGAMA

Aquário Vasco da Gama
Onde o Mergulho Começa
Ao longo de 120 anos o Aquário Vasco da Gama (AVG) tem sido visitado por gerações sucessivas de
famílias, de tal forma que faz hoje parte do imaginário de todos nós. Essa memória afetiva é o nosso maior
património.
Sendo um dos aquários-museu mais antigos do mundo é com alegria que nos mantemos abertos ao
público.
Fiel à sua missão educativa, o Aquário tem evoluído ao encontro de valores fundamentais da sociedade. Como
parte desses valores dizem respeito ao bem-estar animal será necessário reformular alguns dos espaços da
exposição viva. Assim, os antigos tanques das otárias e das tartarugas marinhas darão lugar a espaços com
novas espécies, para as quais vai ser possível recriar as condições que encontram na natureza.
Já nos espaços do Museu começámos a renovar a museografia e a contar as histórias que as peças das
nossas coleções guardam escondidas há tantos anos.
Queremos restaurar o Aquário e continuar a inspirar em todos a vontade de proteger o mundo natural.
Para isso precisamos do apoio dos nossos amigos.
Ao tornar-se amigo do AVG, contribuirá para que tenhamos recursos financeiros para atingir esse
objetivo.

Tipo de
Amigo

Individual Adulto (13-64)
Individual Jovem (4-12)

Sénior (+65)

Professor

Estudante

Família (2 Adultos e 2 Jovens/Seniores)*

Nome
NIF

Data de nascimento

E-mail
*Se selecionou a opção Família, preencha os campos abaixo:

Nome
NIF

Faixa Etária

Data de nascimento
Adulto (13-64)

Jovem (4-12)

Sénior (+65)

E-mail**
Nome
NIF

Faixa Etária

Data de nascimento
Adulto (13-64)

Jovem (4-12)

Sénior (+65)

E-mail**
Nome
NIF

Faixa Etária
E-mail**

Data de nascimento
Adulto (13-64)

Jovem (4-12)

Sénior (+65)

**Preenchimento facultativo.

Os seus dados pessoais serão processados em conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais em vigor.

