AVISO | WARNING
REGRAS DE INSTRUÇÃO E SEGURANÇA | SAFETY RULES INSTRUCTIONS

• Roda Gigante para todas as idades.
Ferris Wheel for all ages.
• Lotação de 6 pessoas adultas para cabine.
Maximum capacity of 6 adults per cabin.
• Para o correto funcionamento da Roda Gigante poderá ter de partilhar a cabine
com outros passageiros.
For the correct functioning of the Ferris Wheel you may have to share the cabin with other passengers.
• Crianças com menos de 8 anos têm de viajar acompanhadas por um adulto.
Children under 8 must travel accompanied by an adult.
• É proibido o acesso a pessoas que se apresentem sob efeitos de álcool, que tenham
anomalias psíquicas ou outros problemas.
Access to persons under the influence of alcohol, having psychic anomalies or others problems
is prohibited.
• É proibido fumar dentro das cabines.
Smoking is not allowed inside the cabins.
• É proibido abanar as cabines.
It’s forbidden to shake the cabins.
• É proibida a entrada nas cabines com comidas ou bebidas.
It’s prohibited to take food or beverage inside the cabins.
• É proibido levantar-se durante a viagem.
It’s forbidden to get up during the trip.
• Esta Roda Gigante possui cabine com acesso a pessoas com mobilidade reduzida.
This Ferris Wheel has cabin with access for people with reduced mobility.
• A cabine «Panoramic Vip» é de acesso reservado, aplicando-se taxas diferentes
das restantes cabines.
The «Panoramic Vip» cabin is access reserved, applying different fees of the remaining cabins.
• Não nos responsabilizamos por objetos e outros pertences esquecidos nas cabines.
We do not take responsibility for objects and other forgotten belongings in the booths cabins.
• Cumpra rigorosamente todas as instruções do operador da Roda Gigante.
Comply with all instructions of the Ferris Wheel operator.
• No caso de não respeitar estas regras, poderá ser expulso do equipamento sem
qualquer indemnização.
Failure to comply with these rules may result in expulsion from the equipment without any compensation.
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AVISO | WARNING
REGRAS DE INSTRUÇÃO E SEGURANÇA | SAFETY RULES INSTRUCTIONS

• Divertimento para todas as idades.
Fun for all ages.
• Crianças com menos de 3 anos têm de viajar acompanhadas por um adulto.
Children under 3 years of age must travel with an adult.
• Lotação máxima de 19 lugares.
Maximum capacity of 19 seats.
• Pagamento obrigatório para todas as idades.
Mandatory payment for all ages.
• Proibido a pessoas em aparente estado de embriaguez, anomalias psíquicas
ou outros problemas.
Access to persons under the influence of alcohol, having psychic anomalies or others problems
is prohibited.
• Proibido fumar.
Smoking is not allowed.
• Proibido balançar no equipamento.
Prohibited to shake in the equipment.
• Proibida a entrada com comidas ou bebidas.
Prohibited entry with food or beverage.
• É proibido levantar-se durante a viagem.
It’s forbidden to get up during the trip.
• Não nos responsabilizamos por objetos e outros pertences esquecidos.
We do not take responsibility for objects and other forgotten belongings.
• Cumpra rigorosamente todas as instruções do operador do divertimento.
Comply with all instructions of the operator.
• Proibido subir ou sair com o equipamento em movimento.
Forbidden to climb or exit with the equipment in motion.
• No caso de não respeitar estas regras, poderá ser expulso do equipamento sem
qualquer indemnização.
Failure to comply with these rules may result in expulsion from the equipment without any compensation.
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