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Tabela de Preços AGOSTO-SETEMBRO 2018 

Como comprar: (0xx11) 4412-5454  

Parques Valores 
 

 
Validade: 30/09/2018 

Adulto: R$96,00  
 
Infantil: R$48,00 

 
Validade: 30/09/2018 

Ingresso Único: R$ 19,00 
 

 
Validade: 30/09/2018 

Adulto: R$54,00 
Infantil: (de 1m a 1m40cm)R$39,00 

 
Validade: 30/09/2018 

Pacote Ski*: R$59,85  
Pacote Skids*: R$44,63 

 
Validade: 30/09/2018 

Adulto R$ 55,00 
Infantil (4-12 anos) R$30,00. 
Idoso (+60 anos) ou Estudante R$ 30,00. 

 
Validade: 30/09/2018 

 
Ingresso Adulto: R$ 55,00 

  
 

Produtos indisponíveis no momento 

 
 

Produtos indisponíveis no momento  

 
 

Produtos indisponíveis no momento 
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COMO COMPRAR: LIGUE ICD 0 + (OPERADORA) +11 + 
4412-5454 (Central de Atendimento em Atibaia). 

O sócio (a) contatará diretamente o parceiro informando 
numero de matricula associativa. Posteriormente o parceiro 
contatará o SINDICATO confirmando situação cadastral. 
Importante o associado (a) atualizar os dados junto ao sistema 
de sócios do SINTRATEL. 

* Borboletário Flores que Voam: Meia Entrada: Válida para crianças de 07 a 10 anos, idosos acima de 60 
anos e estudantes com carteirinha. 

* Itaipu: Meia entrada: - Crianças de 7 a 12 anos com documento de identificação com foto; - Idosos 
acima de 60 anos com documento de identificação com foto; - Estudantes de instituições brasileiras com 
documento de identificação com foto e carteira de identificação estudantil; - Professores de instituições 
brasileiras com documento de identificação com foto e comprovante do vínculo empregatício 
demonstrando o cargo de professor (emitido há no máximo 3 meses); - Brasileiros doadores regulares de 
sangue com documento de identificação com foto e comprovante de três doações nos últimos 12 meses; - 
Jovens de 15 a 29 anos inscritos no CadÚnico com documento de identificação com foto e comprovante 
de inscrição no CadÚnico.A Meia Entrada se aplica somente à Visita Panorâmica e ao Ecomuseu.Fundo 
Iguaçu: Na tarifa da Visita Panorâmica e Circuito Especial está incluído contribuição voluntária de R$ 1,30 
(Tarifa integral) ou R$ 0,65 (Meia entrada) ao Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do 
Iguaçu.IMPORTANTE: Obrigatório efetuar a reserva dos atrativos com o Itaipu após a compra, os 
mesmos podem ser realizados através do 0800 645 4645 ou pelo email: reservas@turismoitaipu.com.br.  

* Saveiros Tour: Infantil: de 5 a 10 anos, Idoso: acima de 60 anos.Obrigatório entrar em contato com a 
Saveiros Tour através do telefone 0xx21 2225-6064 ou pelo e-mail saveiros@saveiros.com.br para 
realizar o agendamento do passeio, necessário mínimo de 24hrs de antecedência, sendo que a 
confirmação da data estará sujeita a disponibilidade, pois a data prevista do passeio não garante que 
haverá disponibilidade.  

* Ski Mountain Park:Pacote Ski (a partir de 7 anos)O pacote inclui: Tobogã, Teleférico, Torre de Escalada, 
Arco e Flecha, Trilha Ecológica, Playground e mais 30 minutos de Esqui e Snowboard. Pacote Skids (de 4 
a 6 anos) 

O pacote inclui: Arvorismo Kids, Torre de Escalada, Arco e Flecha e Playground.  
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