
  
 

WET’ N WILD – TABELA -01/03/20 
 

Ingressos Bilheteria 

R$ 

Retire no SINTRATEL 

R$ 
Ingresso individual  100,00 

Ingresso criança até 01 a 06 anos  35,00 
* válido para 1 (uma) criança até 01 (um) metro, mediante a apresentação do RG nas catracas do parque , consulte 

http://www.wetnwild.com.br/valores 
 

Verifique disponibilidade e agendamento com o SINTRATEL. 

O sócio deverá entrar em contato com o SINTRATEL através do endereço eletrônico: 

pmartins@sintratel.org.br ou através do telefone (11) 3358-1777. 

 
Após confirmação financeira (até 02 dias úteis) do parceiro, agendaremos retirada do (s) ingresso (s) na sede do 

SINTRATEL. Após a data o parceiro não aceitará devolução ou troca. Indicamos pesquisar programação e demais 

informações através do site http://www.wetnwild.com.br/ 

 

Consulte SINTRATEL informações sobre agendamentos, forma de pagamento e 

retirada. 

A partir do dia 02/02/2017 - SEGURO CHUVA: Wet Sem Chuva passa a ter o valor de R$ 10,00 e vendido somente 

antecipadamente através da WETSHOP. O passe garante ao visitante um ingresso retorno, caso chova qualquer 

quantia das 10h00 às 16h00. A venda é exclusiva para pessoas que portam ingressos regulares adquiridos com 

antecedência nos pontos de venda autorizados e convênio. 

 
ATENÇÃO: O ‘Seguro Chuva’ só pode ser adquirido antecipadamente e pelo nosso site (wetshop.com.br). Não é 

possível comprar o 'Seguro Chuva' no dia da visita ou no parque aquático. 

 
No dia 5 de maio inicio da temporada de águas aquecidas do Wet, sendo assim, a temperatura da água ficará entre 26 

°C e 28 ºC até o dia 27 de agosto, para que todos os visitantes possam curtir o parque durante o ano todo. Além disso, 

o parque também possui a Hot Land, uma área climatizada com teto retrátil que mantém o ambiente agradável, mesmo 

com a temperatura externa baixa. 

 
A temperatura da água sempre será comunicada através de placas instaladas na catraca e em torno do Lazy River. 

Entretanto, a temperatura externa pode influenciar um pouco na sensação térmica da água, fazendo com que a 

percepção de frio seja diferente entre as pessoas, podendo ocasionar algumas queixas por parte dos visitantes. Se um 

funcionário for questionado sobre a temperatura da água, deverá chamar por uma pessoa de PISCINAS, que medirá a 

temperatura da água instantaneamente. 

 
Estacionamento http://www.wetshop.com.br/loja/Conteudo/ProdutoDetalhe.aspx?idProduto=3312 

 

Acesse o site do parceiro e confira as programações e atrações. 
 

(11) 4496-8000-Acesso pela Rodovia dos Bandeirantes,km 72 Itupeva, São Paulo. Consulte dias parque aberto. 
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