Piscinas da Praia das Maçãs 2022
ACESSO ÀS PISCINAS

3 aos 5 anos
Dias Úteis

€ 2,00 **

Fim de Dia (após as 16h00)
Sáb/Dom/Feriados

€ 2,00 **

Fim de Dia (após as 16h00)

6 aos 10 anos

Mais de 10 anos

€ 5,50

€ 12,00

€ 4,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 14,00

€ 4,50

€ 9,00

CARTÕES DE ENTRADAS

Entradas

6 aos 10 anos

Mais de 10 anos

Dias úteis

15
20

€ 72,50
€ 93,50

€ 158,00
€ 204,00

Sáb/Dom/Feriados

10
20

€ 65,00
€ 125,00

€ 128,00
€ 250,00

Valores em Euros. IVA Incluído

Estacionamento: Viatura: €3,90
Viaturas após as 16h00: €2,00

Motociclo: €1,20

Chapéu sol c/ 3 cadeiras de sentar: €3,00
Espreguiçadeira: €3,50 /cada

** Com acompanhamento de adulto responsavel. Só aplicavel em situações familiares. Para acesso de grupos com elevado número
de crianças, a empresa reserva o direito de aplicar o preço do escalão etário dos 6 aos 10 anos.
As crianças até 2 anos inclusive não pagam entrada, quando em situação familiar.
Favor consultar localmente os valores de aluguer do Material de Apoio (Lugar de Chapéu de Sol e Espreguiçadeiras), bem como o
estacionamento exclusivo para utentes da Piscina.

Condições Gerais de Acesso à Piscina
Horário de Funcionamento: 09h30 às 19h00.
Os preços das entradas dizem respeito em exclusivo à utilização das piscinas e estruturas sanitário/balneares de apoio, não
conferindo direito a materiais acessórios como cadeiras, camas ou chapéus de sol. O aluguer de lugar de chapéu efectiva-se no
momento do acesso; as camas com colchão são alugadas nas áreas das piscinas.
As entradas não responsabilizam a empresa para a disponibilização de materiais de aluguer.
Não existem senhas de saída salvo em caso de acidental encerramento das instalações que fornecem produtos alimentares.
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