
Era uma vez

O MUNDO MÁGICO ESTÁ À TUA ESPERA. 

4 de novembro a 6 de janeiro

Desliza para a minipista de gelo, entra no carrossel e diverte-te. 
Prepara-te para viveres esta história mágica. 

HORÁRIO
4 novembro a 6 janeiro 
Domingo a quinta-feira: 14h-22h
Sexta-feira e sábado: 11h-13h / 15h-23h
24 e 31 dezembro: encerra às 17h
25 dezembro e 1 janeiro: encerrado
* Última entrada realiza-se 15 minutos antes do 
encerramento dos espaços.

FAIXA ETÁRIA
Carrossel: 3 (três) a 12 (doze) anos.
Pista de gelo: 4 (quatro) a 14 (catorze) anos. 
O acesso ao “Mundo Mágico do Natal” é exclusivo a crianças 
com idades compreendidas no intervalo acima descrito. 
De forma a garantir que os limites de idade previstos para 
a utilização segura dos divertimentos da animação de Natal 
do MAR Shopping Matosinhos são respeitados, poderá ser 
exigida a apresentação de documento de identificação que 
comprove a idade das crianças que pretendam utilizar os 
divertimentos. É obrigatória a permanência de um adulto 
responsável junto à cerca do espaço, até à saída da criança.

LOCAL
Atrium, piso 0

REGRAS UTILIZAÇÃO
• Para aceder ao espaço “Mundo Mágico do Natal”, cada criança recebe 
uma credencial na bilheteira, cujo destacado numerado 
correspondente é fornecido ao adulto responsável. À saída da criança, 
o adulto responsável deve devolver esse destacado
ao monitor.

• Dentro do espaço “Mundo Mágico do Natal”, existem duas áreas 
de diversão separadas, uma área com carrossel e outra área com pista 
de gelo, que devem ser acedidas de forma autónoma, tendo filas de 
espera respetivas.

• O evento está em vigor entre 4 de novembro de 2019 e 6 de janeiro 
de 2020, conforme horário acima indicado. A última entrada
em cada um dos espaços ocorre até 15 minutos antes do fecho.
As filas de acesso deverão ser respeitadas por ordem de chegada.

• Durante a permanência nos espaços do “Mundo Mágico
do Natal”, as crianças deverão cumprir todas as indicações
dadas pelos monitores.

• Não é permitido levar qualquer objeto, comida ou bebida
para o interior dos espaços.

• A administração do MAR Shopping Matosinhos reserva-se o direito 
de exigir a saída dos espaços do “Mundo Mágico do Natal” dos 
participantes que não cumpram o presente regulamento
ou quaisquer outras indicações que, por qualquer meio, venham
a ser comunicadas ou divulgadas.

• A administração do MAR Shopping Matosinhos declara existir um 
seguro de responsabilidade civil relativo a danos provocados pela 
utilização não culposa do equipamento, que constitui a área dos 
espaços pertencentes ao “Mundo Mágico do Natal”.

• Os espaços do “Mundo Mágico do Natal” poderão ser encerrados, 
temporariamente e sem aviso prévio, por questões de segurança, 
limpeza e manutenção.

• A administração do MAR Shopping Matosinhos não se poderá 
responsabilizar pelo furto ou desaparecimento de objetos pessoais 
dentro do espaço do evento.

BILHETES E LOTAÇÃO DO ESPAÇO
A participação no “Mundo Mágico do Natal”, com acesso ao 
carrossel e à pista de gelo, tem um custo de 1€ por entrada 
(válido para os dois divertimentos), que reverte a favor da 
instituição Associação Equiterapêutica do Porto e Matosinhos. 

Os bilhetes devem ser adquiridos na bilheteira (devidamente 
assinalada no Atrium, piso 0) durante o horário de 
funcionamento. 
Após adquirir o bilhete, devem dirigir-se às entradas respetivas 
para acesso ao carrossel e pista de gelo e aguardar na fila. 

Cada equipamento de diversão (carrossel / pista de gelo) tem 
uma lotação máxima de 12 crianças, e tempo de permanência 
máxima de 15 minutos.

Consulte a programação completa
de Natal no Balcão de Informações,
piso 0 ou em marshopping.com


