Ilha Mágica dedica dia a Tavira
No dia 17 de Setembro, Sábado, a Ilha Mágica em Sevilha dedica o dia a Tavira, no
âmbito de um protocolo de colaboração assinado com a autarquia, e convida todos os
tavirenses, e demais interessados, a descobrir um mundo de diversões a preços
apetecíveis.
Neste ano a Ilha Mágica apresenta novidades incríveis. Novos filmes em dimensão 4,
“O Principezinho” e “Sinfonia de Peixes”, a renovação do “Jaguar” e a inauguração da
atracção familiar “Los Bucaneros”. Além de todas estas novidades, a ilha oferece
fantásticas atracções e 60 magníficos espectáculos todos os dias.
Para quem adquirir bilhete na modalidade entrada com transporte incluído,
disponibilizado pela Ilha Mágica, a saída será às 8h30, na Avenida Zeca Afonso (junto
ao Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho). O regresso está previsto para as 21h30
(hora espanhola), após a exibição do espectáculo do Lago.
Pode adquirir o seu bilhete na recepção do Palácio da Galeria até ao dia 15 de
Setembro, às 12h30. Os menores de 18 anos deverão apresentar, obrigatoriamente,
uma declaração de autorização dos pais/ encarregados de educação.
Horário do Palácio da Galeria:
Até 12 de Setembro: terça-feira a sábado, 10h00 – 12h30 e 15h00 – 18h30
A partir de 12 de Setembro: terça-feira a sábado, 10h00 – 12h30 e 14h00 – 17h30
Preços dos bilhetes
Só Entrada
Adultos (13 a 59 anos)
Crianças (5 a 12 anos) e Terceira Idade
Crianças (até aos 4)

€ 16,00
€ 13,00
Grátis

Entrada + Transporte
Adultos (13 a 59 anos)
Crianças (5 a 12 anos) e Terceira Idade
Crianças (até aos 4)

€ 25,00
€ 22,00
€ 9,00

Menu Pic-Nic (Hambúrguer de Vitela, Napolitano de Omelete e fiambre, pacote de
batatas fritas, pudim e refrigerante: € 8,50
Observação: Não é permitido o acesso ao Parque com comida ou bebida.
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