Piscina das Marés
2016
Tarifário Público Public Prices
Tarifário
Ticket Prices

Público
Public

Adultos (+ de 12 anos)
Adults (+ 12)

Crianças/Jovens (sub 12)
Children (under 12)

2ª a 6ª (exceto feriados)
Monday to Friday
(except holidays)

Sábado/Domingo
Feriados
Saturday/Sunday/Holidays

CARTÃO 10 MARÉS
SEMANA/WEEK

CARTÃO 10
MARÉS WEEKEND
Válido para todo o dia, aos
sábados, domingos e feriados.
[paga 9 leva 10]
Valid for all day, but only on
Saturday, Friday and holidays

[9h-19h00]

[9h-14h00]
[14h-19h00]

[9h-19h00]

[9h-14h00]
[14h-19h00]

Válido para todo o dia, mas
apenas durante a semana
[paga 9 leva 10]
Valid for all day, but only from
Monday to Friday

6,00 €

4,00 €

8,00 €

5,00 €

54 €

72 €

3,50 €

2,50 €

4,00 €

3,00 €

31,50 €

36 €

1/2 Dia

Dia

Half Day

Day

1/2 Dia

Dia

Half Day

Day

NOTAS_NOTICE
•
•

Bebés e Crianças até aos 3 anos não pagam_Free entry for 0-3 year olds.
A tarifa meio-dia só é aplicável a entradas das 9h00 e com saída até às 14h00 ou a partir das 14h00 até
hora de fecho_Half-day price schedule: 9 am - 2pm or 2 pm - 7 pm.

•

Tarifa crianças sub 12: obrigatória, a apresentação do cartão do cidadão do cidadão ou bilhete de identidade
para confirmação da idade _ Children under 12 price: mandatory providing identity document to verify age

•

É proibida a entrada de guarda-sóis, toldos ou outros objetos semelhantes, bem como cadeiras de
praia_It is forbidden to enter with beach umbrellas and awnings or other similar objects, as well as beach
chairs.

SERVIÇOS ADICIONAIS_ADDITIONAL SERVICES
•

Visita turística não guiada (sem direito a utilização da piscina)_Unguided tourist visit (without the right to
use the pool): 2 €
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