www.perlim.pt
Aqui não há limites para os sonhos! Aqui há Perlim!
Temos muitas novidades para esta edição de 2016 do Maior Parque Temático de Natal do País. Perlim, em
Santa Maria da Feira, na inesquecível Quinta do Castelo!
Um novo habitante vem “contagiar” Perlim com mais e mais Magia! Merlim Querlim Ferlim, feiticeiro e mágico
de Perlim, traz um pincel gigante que promete hilariantes aventuras, onde também serão protagonistas a
Pimpim e o Perlim, a Fada Piri, a Preciosa e o Pim!
Áreas Temáticas, Teatros Musicais, Grandes Formatos Cénicos, Cenários Interativos, Diversões, Espetáculos
Piromusicais, e muito, muito mais, à tua espera! APaTéPé JáPá!
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FUNCIONAMENTO DAS 14h00 » 18h00
FUNCIONAMENTO DAS 14h00 » 19h00
ENCERRADO

1 a 30 de dezembro
Semana » 14h00 às 18h00
Fim de Semana e Feriados » 14h00 às 19h00
Encerrado dias 5 a 7, 12 a 14, 24 e 25 dezembro.

Local
Quinta do Castelo
Santa Maria da Feira

Olá eu Sou o Merlim!

Conheça
toda a história
de Perlim em
www.perlim.pt

Mapa de Visita

Programação

1. LAPÓNIA

(EN)CANTO DAS ARTES

Funcionamento Contínuo

Funcionamento Contínuo

Na Lapónia, anda no ar um frenesim
que cheira a Natal! O Pai Natal está
na sua casa, de olhos postos em todos
os habitantes que vão trabalhando para que a
magia aconteça, na mais esperada noite do ano!
A vida neste lugar é muito, muito animada e as
tropelias que saem da oficina de trenós contagiam
todos os que estiverem à volta! Venham daí ver!

Aproveita para descobrir como é que podes utilizar
matérias-primas naturais em ateliês muito criativos!

Género Cenário / Interação
Classificação Etária Todas as Idades
Preço Gratuito

Promotor Termas de S. Jorge / Género Ateliês / Lazer
Classificação Etária Todas as idades / Preço Gratuito

2. BOMBONES

Sem. » 14h00* - 15h00 - 16h00** - 17h00
Fim de Sem. » 14h00* - 15h00 - 16h00**
17h00 - 18h00**
*Abertura do Portão de Perlim, **Atuação itinerante

Quatro animados Soldadinhos vêm dar a sua
graça a Perlim! Os Bombones prometem encher de
festa e alegria, ao som dos mais inesquecíveis e
contagiantes temas de Natal, sempre acompanhados por um simpático duende malabarista que
fará as delícias aos olhos dos mais pequenos!
Género Música / Circulante e Estática
Classificação Etária Todas as Idades
Duração 30 Min. / Preço Gratuito

3. O REGADOR DE SONHOS
14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30*
*Sessão extra aos fins de semana e feriados

O objeto mais poderoso de Perlim desapareceu!
Onde estará a Varinha Mágica da Fada Piri? Esfumou-se no ar e tudo está virado do avesso na
Quinta do Castelo! Na verdade descobre-se que há
algures um regador muito especial que pode fazer
com que tudo seja devolvido à normalidade!
Género Musical / Aventura
Classificação Etária Todas as Idades
Duração 30 Min. / Preço Gratuito

4. (EN)CANTO DAS ÁGUAS
O GOTINHAS
E O PLANETA AZUL

14H30 - 15H15 - 16H15 - 17H15 - 18H15*
*Sessão extra aos fins de semana e feriados

Água é vida, e o Gotinhas – o menino de água –
vem contar a todos a preocupação do Planeta
Terra com esse bem-maior!
Género Teatro Musical
Classificação Etária Todas as idades
Duração 15 minutos / Preço Gratuito

(EN)CANTO DAS FAMÍLIAS
Funcionamento Contínuo

Neste espaço, os visitantes podem usufruir de um
momento de aconchego muito especial.

5. O NINHO

HOTEL PASSARÃO

14h45 - 15h45 - 16h45 - 17h45*
*Sessão extra aos fins de semana e feriados

Algures no planeta há um ninho! É tão grande que
todas as espécies de aves do mundo vivem nele!
Na Terra Despassarada todos viviam felizes! Mas
há um dia em que tudo muda… Chega um
emissário – “Aqui vai erguer-se o Hotel Passarão!”
Género Marionetas / Aventura
Classificação Etária Todas as Idades
Duração 20 Min. / Preço Gratuito

ATELIÊ PASSARINHOS E CIA.
Funcionamento Contínuo

Uma área dinamizada pelo Zoo de Lourosa – único
parque ornitológico do país, em Santa Maria da
Feira. Pinturas Faciais, pinturas manuais e origamis, inspirados nas mais raras e exóticas espécies
de aves dos 5 continentes, são as experiências que
aqui podes encontrar!
Promotor Zoo de Lourosa
Género Educação Ambiental / Atividades
Classificação Etária Todas as Idades
Preço Gratuito

6. JÊCÊTRÊSDÊ

Funcionamento Contínuo

Já ouviste falar do Jogo da Glória? Aqui, tens
várias personagens que te darão a conhecer este
jogo, que certamente os teus pais também
conhecerão e poderão ajudar-te a jogar! Uma
aventura num tabuleiro gigante, numa fantástica
revisitação de um dos mais emblemáticos jogos e
dos contos para crianças, cheia de interação e
diversão!
Promotor Pelouro da Educação – CMSMF
Género Jogo Interativo / Didático
Classificação Etária ≥ 3 anos
Preço Gratuito

7. A COR DE PERLIM
Espetáculo de encerramento diário
Sem. » 17h45 / Fim de Sem. » 18h45

A cor e alegria de Perlim sofrem uma ameaça!
Merlim Ferlim Querlim, feiticeiro e mágico de
Perlim, anda cansado de tanto colorido e aparece
para pincelar a branco tudo à sua volta! A Fada Piri
está decidida a manter tudo no seu devido lugar e
uma batalha hilariante vai fazer as delícias de
todos, num espetáculo vibrante! Será afinal de
quem a Cor de Perlim?!
Género Musical / Comédia
Classificação Etária Todas as Idades
Duração 15 Min. / Preço Gratuito

8. O XERIFE DE PERLIM
Sem. » 15h00 - 16h00 - 17h00
Fim de Sem. » 15h00 - 16h30 - 18h00

Rumo a Oeste de Perlim, vamos viver mais uma
grande aventura de Cowboys! E onde há Cowboys
há Índios, pois claro! Aí estão eles, para uma aventura de cortar a respiração, onde tesouros, ladrões, os
“pele vermelha” e o adorado Xerife Pancho lutarão,
até que volte tudo à normalidade no recanto mais
aventureiro deste mundo imaginário!
Género Aventura
Classificação Etária Todas as Idades
Duração 35 Min. / Preço Gratuito

11. PISTA
DE SNOWTUBING
Funcionamento Contínuo

Faz-te à Pista! Que venha um salto para o alto! A
Pista de Snowtubing faz as delícias de todos os
visitantes! Partilhem esta aventura! Bem-vindos
ao lugar de Perlim onde a adrenalina comanda
todos os sentidos!
Género Diversão
Classificação Etária ≥ 6 anos
Preço Gratuito
Capacidade Limitada a 3 descidas por pessoa

12. PISTA
DE TRENÓS

Funcionamento Contínuo

Trenós, trenós, aqui vamos nós! Os mais pequenos
vão delirar com esta aventura! Vão sentir-se no
próprio trenó do Pai Natal, a deslizar pelos céus do
Mundo!
Género Diversão
Classificação Etária ≥ 3 anos
Preço Gratuito
Capacidade Limitada a 3 descidas por pessoa

9. CASTELO ENCANTADO

13. MINI DISCO

Pift, Poft, Puft!
Da Varinha de Condão,
vai direitinho ao coração,
Depressa e a voar, um desejo para realizar!
Quem o quer apanhar?!
No Castelo, vive uma história de encanto, onde
tudo o que damos vale tanto!

O lugar mais dançante de Perlim é aqui! Sozinho
ou com os teus amigos, pais, avós, irmãos, primos,
enfim, esta pista é de todos e para todos, o
importante é pôr os pés a mexer e os braços no
ar, toca a dançar!

Funcionamento Contínuo

Género Cenário Interação / Musical
Classificação Etária Todas as Idades
Preço Gratuito

Funcionamento Contínuo

Género Diversão / Dança
Classificação Etária Todas as Idades
Preço Gratuito

10. UMA AVENTURA
EM ESTADO LÍQUIDO

14. ARVORISMO

A INDAQUA volta a trazer uma aventura
inesquecível, cheia de experiência e coisas novas
para descobrir! Esse tesouro único que é a água
tem muitas coisas para contar!

Braços a postos e concentração! A Quinta do
Castelo é o local ideal para saltar de árvore em
árvore. Lá bem no alto, com um friozinho na barriga, prepara-te para uma aventura só para os mais
corajosos!

Funcionamento Contínuo

Funcionamento Contínuo

Género Educação Ambiental / Ateliê
Classificação Etária Todas as idades
Preço Gratuito

Género Diversão
Classificação Etária ≥ 1,40cm de altura
Preço Gratuito

15. SLIDE E MINI SLIDE
Funcionamento Contínuo

Slide
Voar, verdadeiramente, voar! Se não sabes qual é a
sensação e queres muito saber, estás à espera de
quê? Aventura-te numa descida de... 150 mt!
Mini Slide
Uma Travessia infantil, realizada dentro de um
trenó alusivo ao Natal, que transporta em simultâneo 2 crianças com descida num slide em cabo de
aço com 50 mt!
Género Diversão
Classificação Etária
Slide ≥ 1,40cm de altura / Mini Slide 3 a 6 anos
Preço Gratuito

16. COMBOIO
DE PERLIM

Funcionamento Contínuo

Pouca terra, pouca terra, vem o comboio a passar!
Da estação de Perlim até ao Castelo, podes conhecer
os recantos e as personagens que habitam a Quinta
do Castelo, numa viagem bem divertida!
Percursos
1. Entrada Quinta do Castelo até ao Castelo, pelo
interior de Perlim
2. Vice-Versa do percurso 1.
Género Diversão
Classificação Etária Todas as idades
Preço 2,00 Eur. por pessoa por percurso
1,00 Eur. Grupos Escolares [só semana]
Capacidade 36 Lugares

Perlinices - Loja Oficial

Perlinices e Lambarices,
para o gosto e para o coração,
Só na Loja Perlinices é que estão!
Sardinhas de chocolate, guarda-sonhos,
Coroas de Princesa,
E espadas de Piratas com certeza!
Leva um bocadinho de Perlim contigo,
As mais encantadoras Perlinices estão na tua Loja
Oficial de Perlim! Vem visitar-nos!
+ Informações e Reservas
Tlm. 919 608 691
info@saintmarystore.com

Conselhos de Visita
Para visitantes de um dia, aconselhamos o planeamento
da visita, por forma a selecionar espetáculos a áreas que
permitam tirar o máximo partido de Perlim.
[Esta indicação tem por base o número total de horas de animação e espetáculos mais
percursos e animação circulante.]

O espaço tem lotação limitada;
Os percursos não são aconselháveis a pessoas com
mobilidade reduzida;
O castelo não possibilita a entrada de dispositivos de
apoio à mobilidade;
Os equipamentos de diversão poderão estar sujeitos a
demora por gestão de capacidades;
A gestão das Áreas Temáticas de parceiros é da exclusiva responsabilidade do ativador/marca;
A entrada e permanência de crianças/menores no recinto pressupõe a supervisão constante de um adulto/acompanhante responsável.
Por razões de segurança, é proibido deslocar-se ou
correr de forma imprudente.
Não é permitida a entrada de animais no recinto, exceto
cães-guia;
Caso se verifiquem condições meteorológicas extremas,
os espetáculos e os divertimentos poderão sofrer
alterações de horário ou mesmo serem cancelados.

Ofertas Especiais

50 % Desconto para visitar o Zoo de Lourosa - O
único parque ornitológico do país!
Dista cerca de 15 min. do local do evento.
Os grupos organizados (≥ 15 elementos), detentores do bilhete de Perlim, podem visitar o Zoo de
Lourosa, até 31 de Março’17, usufruindo de
desconto de 50% no bilhete de entrada.
Agendamento obrigatório até 30 de dezembro’16.
+ Informações e Reservas através de:
Tlf. 227 459 822 / Tlm. 938 781 078
info@zoolourosa.com/www.zoolourosa.com

Como Chegar
Vias Rápidas A1 (Porto/Lisboa/Porto) -> Saída "Feira" / A29 (Aveiro/Porto/Aveiro) -> Saída "Feira"
Coordenadas GPS N 40º55.315' W 8º32.482'
Porto
Porto

A29

A1

Santa Maria da Feira

A32

Saída Feira ›
EN 223

Lisboa

S. J. Madeira ›

‹ Espinho
Lisboa

Percursos Aconselhados.

S. M. Feira Centro
[Hospital]

S. M. Feira Centro

Rotunda

Bilheteiras

Bilhetes de acesso*
0 » 2 anos (inclusive) – Gratuito

Dias de funcionamento do evento

Levantamento obrigatório de bilhete de acesso na bilheteira

Bilheteira 1 (Lago)
semana » 11h00 às 18h00
fins de semana e feriados » 11h00 às 19h00

3 » 12 anos – 5 Eur.
13 » 64 anos – 6 Eur.
Grupos escolares – 5 Eur. por criança

Bilheteira 2 (Castelo)
semana » 13h00 às 18h00
fins de semana e feriados » 13h00 às 19h00

Oferta de 2 bilhetes para acompanhante por cada 15 crianças

Bilheteira On-line » www.bilheteiraonline.pt

Grupos a partir de 15 pessoas – 5 Eur.

Posto de Informação
semana » 10h00 às 18h00
fins de semana e feriados » 10h00 às 19h00

Sénior ≥ 65 anos – 5 Eur.

Com marcação de no mínimo 24h

Pulseira FreePass

[exceto dias 24 e 25 de dezembro]

Válida para todos os dias do evento

Até 4 de dezembro – 8 Eur.
A partir de 5 de dezembro – 10 Eur.
*Não inclui Comboio de Perlim

Colocação da Pulseira
Coloque-a no pulso e ajuste-a confortavelmente;
A pulseira é pessoal e intransmissível.
Não deve ser retirada do pulso até ao final do evento.

Informações e Reservas
Email reservas@perlim.pt
Tlm. +351 915 220 811 [Todos os dias 9h00 » 18h00]
Tlf. +351 256 370 241 [Dias úteis 9h00 » 18h00]
Seja bem-vindo a Perlim!
www.perlim.pt
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