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A partir de 10 de setembro o Zoológico de São Paulo
Quando, onde...
diariamente: 9h00 às 17h00
recebe uma atração imperdível para toda a família! É a
exposição “O Mundo dos Dinossauros”, trazendo mais de
Local: Alameda Lobo, próximo à
20 espécies robotizadas e em tamanho real para encantar
adultos e crianças. As réplicas prometem impressionar os
visitantes, que poderão ouvir a respiração e até o
grunhido de gigantes pré-históricos como o Tiranossauro
Rex e o Mamenquissauro. O espaço da exposição fica
numa área isolada dos outros animais, aumentando ainda
mais a atmosfera jurássica - o ingresso da atração dá
direito a uma sessão de cinema em quatro dimensões.
Bora aí?

Arena Cultural e ao Espaço Abaré.

Fundação Parque Zoológico de
São Paulo
Av. Miguel Stefano, 4490
São Paulo, SP
04301-905
Brasil

tel.:
11 5073 0811
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Ingressos
Programação fornecida pela produção e sujeita à alteração. Confirme
antes de sair de casa.
por Claudia Olivieri

Onde

35,00 Bilhete-combo (Zoo +
O Mundo dos Dinossauros) para
adultos ou crianças acima de
12 anos
R$ 15,00 Bilhete-combo (Zoo +
O Mundo dos Dinossauros) para
crianças de 5 a 12 anos
R$

Idade recomendada
livre
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