
Caro responsável pelo Grupo
Venha desfrutar da Natureza, em Lavre, Montemor-o-Novo! Conhecer animais selvagens e domésticos, 
descobrir sinalética divertida e educativa e usufruir de muitos equipamentos de diversão para todas  
as idades! Uma visita ao Monte Selvagem, é um dia de aventura garantido, no Alentejo!

ZONAS PARA PIC-NICS E CAFETARIA 

com refeições ligeiras “takeaway” 
(para grupos é necessária marcação prévia).

À CHEGADA 

1 responsável pelo grupo, que sabe exatamente a composição 
do mesmo, deve efetuar o pagamento do grupo, por cheque, 
multibanco ou dinheiro. Não é necessário fazer pagamento 
antecipado.

Por e-mail, para geral@monteselvagem.pt indicando: 

Nome do grupo, data da visita, nº de crianças (dos 4 aos 12 
anos), nº de seniores (mais de 65 anos), nº de adultos (dos 13 
aos 64 anos).

Para grupos com mais de 20 pessoas.

CRIANÇAS 
(até 3 anos)

CRIANÇAS E SENIORES 
(dos 4 aos 12 anos e mais de 65 anos)

ADULTOS
(dos 13 aos 64 anos)

DE FEVEREIRO A OUTUBRO 
DAS 10H ÀS 17H

(entradas permitidas só até às 15h);

ENCERRA À 2ª FEIRA 
EXCEPTO FERIADO OU PONTE
Novembro, Dezembro e Janeiro: Encerrado ao público, abrin-
do para grupos com mais de 20 pessoas, mediante marcação 
prévia, e aos fins-de-semana, se o clima o permitir.

Para uma correta, aprazível e segura utilização de todos 
os equipamentos do parque, a visita deve ser feita em  
pequenos grupos, evitando aglomerações ou crianças 
sozinhas pelo parque!

Pode trazer pic-nic e almoçar num dos inúmeros locais de 
merenda do parque. Pode sempre ir ao carro, no parque 
de estacionamento, ao longo do dia, se for preciso!

Nos meses de fecho, certifique-se das datas de abertura 
pelo telefone 265 894 377, pelo e-mail 
geral@monteselvagem.pt ou através das redes sociais, 
facebook e instagram!

Se precisar pagar antecipadamente, por transferência 
bancária, enviamos-lhe antes, por e-mail, a factura com o 
valor da quantidade de pessoas previstas na visita. 

O pagamento é efetuado e o comprovativo enviado para 
nós, por e-mail. 

No dia da visita, se faltarem pessoas, não devolvemos 
dinheiro, mas damos convites no valor da diferença, para 
serem usados noutra altura que o parque esteja aberto 
ao público.

Para a fatura, necessitamos dos seguintes dados:  
NOME, LOCALIDADE, CÓDIGO POSTAL e NIF

O nosso nib: 0033 0000 0026 9925 0050 5

Comprovativo para e-mail geral@monteselvagem.pt.

VISITA PEDESTRE AUTÓNOMA*
* Auxilio de mapas em placares expostos no parque; não te-
mos atividades específicas direcionadas a públicos-alvo, nem 
monitores do parque a acompanhar as visitas.

REFEIÇÕES
PAGAMENTO

RESERVAS

PREÇOS

HORÁRIOS

REFEIÇÕES
PAGAMENTO

RESERVAS

PREÇOS

GRÁTIS

11,00€ 

13,00€ 

HORÁRIOS

ATÉ BREVE :)

DICA SELVAGEM

DICA SELVAGEM

DICA SELVAGEM

DICA SELVAGEM

ATÉ BREVE :)


