
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Visitas Pré & Pós 
Congresso 

  



Bioparc Valenciaa Oceanogràfic a Primadomus a 

 

Rota: 
4ª feira. 28 Setembro 2022 
Saída desde Barcelona (16h) para 
Valência.  
Noite em hotel. 
 
5ª feira. 29 Setembro 2022 
Visita ao Bioparc Valência.  
Noite em hotel. 
 
6ª feira. 30 Setembro 2022 
Visita ao Oceanográfico de 
Valência. 
Saida para Villena (Alicante) 
Noite em Hotel. 
 
S. 1 Outubro 2022 
Visita a Primadomus (manhã) 
Saida para Cantábria) 
Noite em hotel. 
 
D. 2 Outubro 2022 
Vista a Cabárceno 
Dormida no mesmo hotel. 
 
2ª feira. 3 Outubro 2022 
Saída para Barcelona. Chegada 
aproximadamente pelas 16h, 
perto da hora para a inscrição ao 
congresso e ice-breaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Incluí visita aos seguintes centros: 

  

  
 
Faça clique no logotipo para visitar a página web. 

 
* Detalhes: 
• Os inscritos devem de estar 15 minutos antes da hora de partida no 

local indicado. 
• A rota será feita em dois veículos de 9 lugares cada um, pelo que o 

preço dado está calculado para uma assistência de 18 pessoas. Caso o 
numero de participantes aumente ou diminua, este preço pode variar.  

• O preço inclui o aluguer dos veículos, combustível, portagens, hoteis e 
entrada aos diferentes centros zoológicos.  

• O preço de hotel refere-se  um quarto para duas pessoas (camas 
individuais) pelo que, caso pretenda um quarto individual este terá um 
acréscimo no preço. 

• O preço não inclui: pequenos almoços, almoços, jantares, nem gastos 
pessoais dos assistentes. 

• Reservas e mais informações: tours@iczoo.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque de la Naturaleza de Cabárcenog 

Visita Pré congresso 

Centros 
zoológicos 
€350,- por pessoa * 
(A partir de 1 de Junho o preço será de 
€365,-) 
(Para o/a conjuge, acompanhante ou 
pessoas que não assistam à conferência, a 
inscrição às visitas abrirá no dia 16 de 
Agosto e terá o preço de €400-.) 

 

mailto:tours@iczoo.org
https://www.bioparcvalencia.es/
https://es.aap.eu/visita/visita-aap-primadomus/
https://www.parquedecabarceno.com/
https://www.oceanografic.org/


Parque Natural de Montserrata 

Parque Natural del Cap de Creus a Parque Natural de Montserrat a 

Rota: 
6ª feira. 30 Setembro 2022 
Saída des Barcelona (18h) para 
Delta do Ebre. 
Noite em hotel. 
 
S. 1 Outubro 2022 
Observação de aves no Parque 
Natural do Delta do Ebre. 
Inclui almoço. 
Saída para Calella de Palafrugell. 
Noite em hotel. 
 
D. 2 Outubro 2022 
Observação de mamíferos 
marinhos no Espaço Natural da 
Costa Brava 
Noite em hotel. 
 
2ª feira. 3 Outubro 2022 
Excursão pela entorno do Parque 
Natural de Monstserrat. 
Inclui almoço. 
Saída para Barcelona. Chegada 
aproximadamente pelas 16h, 
perto da hora para a inscrição ao 
congresso e ice-breaker. 
 
 
 

Inclui as seguintes atividades: 
• observação de aves no Parque Natural do Delta do Ebre, 
• observação de mamíferos marinhos no Espaço Natural da Costa Brava, 
• excursão pelo entorno da montanha de Montserrat, no Parque Natural 

de Montserrat. 

 

 

 

  Faça clique no logotipo para visitar a página web. 

 
* Detalhes: 
• Os inscritos devem de estar 15 minutos antes da hora de partida no 

local indicado. 
• A rota será feita num veículo de 9 lugares, pelo que o preço dado está 

calculado para uma assistência de 9 pessoas. Caso o numero de 
participantes aumente ou diminua, este preço pode variar.  

• O preço inclui o aluguer dos veículos, combustível, portagens, hoteis, 
entrada para participar nas atividades e os almoços especificados na 
rota.  

• O preço de hotel refere-se  um quarto para duas pessoas (camas 
individuais) pelo que, caso pretenda um quarto individual este terá um 
acréscimo no preço. 

• O preço não inclui: pequenos almoços, almoço do dia 2 de outubro, 
jantares, nem gastos pessoais dos assistentes. Também a visita 
(opcional) à Basílica de Montserrat não está incluída 

• Reservas e mais informações: tours@iczoo.org. 
 
 
. 
 
 
 
 
  

Parc Natural del Delta de l’Ebrea 

Visita Pré congresso 

Natureza 
€400,- por pessoa* 
(A partir de 1 de Junho o preço será de 
€415,-) 
 
(Para o/a conjuge, acompanhante ou 
pessoas que não assistam à conferência, a 
inscrição às visitas abrirá no dia 16 de 
Agosto e terá o preço de €450,-) 

mailto:tours@iczoo.org
https://maralavista.com/
https://www.catalunya.com/parc-natural-de-montserrat-17-17001-573530?language=es
https://www.catalunya.com/parc-natural-del-delta-de-lebre-17-17001-573534?language=es
https://lacarracainfo.wixsite.com/lacarraca
http://www.dinamicguies.com/


Observação de cetáceos a Loro Parque a 

Rota: 
6ª feira. 7 Outubro 2022 
Transporte desde Barcelona a 
Madrid não incluído. 
Recomendamos apanhar um voo 
de Barcelona – Madrid 
(Aeroporto Adolfo Suárez – 
Madrid Barajas, MAD), ou 
realizar o trajecto de comboio de 
alta velocidade (AVE, Estación 
Barcelona Sants para Puerta de 
Atocha, Madrid). 
Noite em hotel. 
 
S. 8 Outubro 2022 
Visita Zoo-Aquarium Madrid às 
9h30. 
Voo (Não incluído) desde Madrid 
a Tenerife (Aeroporto Los Rodeos 
ou Tenerife Norte, TFN). 
Noite em hotel. 
 
D. 9 Outubro 2022 
Observação de cetáceos. 
Tarde livre em Puerto de La 
Cruz. 
Noite em hotel. 
 
2ª feira. 10 Outubro 2022 
Visita ao Loro Parque 
Fim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluí visita aos seguintes centros: 

   
 
Faça clique no logotipo para visitar a página web. 

 
* Detalhes: 
• Os inscritos devem de estar 15 minutos antes da hora de partida no 

local indicado. 
• O preço inclui os transfers desde o Aeroporto de Tenerife Norte, hoteis, 

entrada aos diferentes centros zoológicos e entrada à atividade de 
observação de cetáceos.  

• O preço de hotel refere-se  um quarto para duas pessoas (camas 
individuais) pelo que, caso pretenda um quarto individual este terá um 
acréscimo no preço. 

• O preço da rota está calculado para uma assistência de 20 pessoas. 
Caso o numero de participantes aumente ou diminua, este preço pode 
variar.  

• O numero máximo de assistentes que poderemos ponderar será de 30 
pessoas. 

• O preço não inclui: pequenos almoços, almoços, jantares, nem gastos 
pessoais dos assistentes. 

• Reservas e mais informações: tours@iczoo.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoo-Aquarium Madrid  a 

Visita Pós congresso 
€260,- por pessoa* 
(A partir de 1 de Junho o preço será de 
€275,-) 
 
(Para o/a conjuge, acompanhante ou 
pessoas que não assistam à conferência, a 
inscrição às visitas abrirá no dia 16 de 
Agosto e terá o preço de €310,-.) 

 

mailto:tours@iczoo.org
https://www.zoomadrid.com/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loroparque.com%2Fel-parque%2Fanimales&data=04%7C01%7C%7C5b0d0e627f1140ee541508d9deb54f62%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637785692569691494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Pg8jaq5wGUv%2BJKVQpJCe2R9gqMlNm9dLQ4Gn4BxIo9c%3D&reserved=0
http://www.freebirdone.com/
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