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Espetáculos

ArtFeist – Casino Estoril
www.artfeist.pt

Redução de valor mediante o
espetáculo em cena.
Informação disponibilizada pelo
parceiro através dos contactos de
reserva

Estoril

www.byfurcacao.pt

Redução de 20% em todos os
espetáculos, em bilhetes adquiridos
apenas através de reserva

Lisboa

bYfurcação Teatro
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www.cofre.org

www.ctalmada.pt

6€ por ingresso e 14€ ingresso mais
refeição.
A redução apenas se aplica em datas
e peças específicas divulgadas
previamente pelo Cofre de
Previdência

Almada

Teatro Municipal
Joaquim Benite

www.campopequeno.com/tauromaquia

Redução de 10% nos bilhetes para
espetáculos tauromáquicos

Lisboa

Campo Pequeno –
Tauromaquia & Museu

vivonstage.pt

Redução de 10% em todos os
musicais

Nacional

Vivonstage



Museus

Museu de Portimão e Centro
de Interpretação de Alcalar
www.museudeportimao.pt

Museu de Portimão: 2,00€
Centro de Interpretação de Alcalar:
1,50€
Museu de Portimão e ao Centro de
Interpretação de Alcalar: 2,50€
Acesso gratuito, praticada no Museu e
Centro de Interpretação de Alcalar, a
todas as crianças e jovens até aos 15
anos

Portimão, Alcalar

ccm.marinha.pt/pt/planetario

Redução de 20% no ingresso

Lisboa

Planetário Calouste
Gulbenkian
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www.cofre.org

www.museudefaro.pt
www.museuregionaldoalgarve.pt

50% no bilhete de entrada

Faro

Museu Municipal de Faro
e Museu Regional do
Algarve

Igreja de Santiago e Panteão dos Cabrais
Museu Judaico
Ecomuseu do Zêzere
Museu do Azeite
Casa Etnográfica de Caria
Museu dos Descobrimentos

20% de desconto no ingresso sobre o
valor de tabela

Belmonte

Museus de Belmonte

ccm.marinha.pt/pt/dfernando

Redução de 20% no ingresso

Cacilhas

Fragata D. Fernando II e
Glória

ccm.marinha.pt/pt/museu

Redução de 20% no ingresso

Lisboa

Museu de Marinha

ccm.marinha.pt/pt/aquariovgama

Redução de 20% no ingresso

Cruz Quebrada

Aquário Vasco da Gama



Museus

www.cofre.org

www.museudooriente.pt

Redução de:
10% no bilhete de entrada
20% nos bilhetes nos espetáculos
realizados no auditório.

Para grupos: 
1,00€ , para os visitantes com
idades compreendidas entre os 6
(seis) e os 12 (doze) anos
3,00€, para os visitantes com idades
compreendidas entre os 13 (treze) e
os 65 (sessenta e cinco) anos
2,00€, para os visitantes com idade
superior a 65 (sessenta e cinco)
anos.

Para além dos preços especiais os
grupos beneficiam ainda de uma
redução de 10% na cafetaria e no
restaurante do museu.
Os grupos beneficiam ainda de uma
redução de 20% nos workshops para
adultos

Lisboa

Museu Oriente
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&
Parques Temáticos

cwww.visitsealife.com/porto

Redução de 20% sobre tarifa de
balcão

Porto

Sea Life Porto

badoca.com

Redução de 5% no preço de tabela
para sócios, extensível a um
máximo de 3 acompanhantes

Vila Nova de Sto. André

Badoca Safari Park

- - -

Três tipos de aquisição de Vouchers:
Forfait Diário Adulto: 12.50€
Forfait Diário Adulto + Aluguer de
Equipamento: 25.00€
Forfait Diário Adulto + Aluguer de
Equipamento + uma aula de ski ou
snowboard para 1 aluno:  70.00€
Condições: Não são acumuláveis com
outras promoções ou descontos em
vigor .Não é possível realizar o
desconto na Estância de Ski da Serra
da Estrela. A sua utilização está sujeita
às condições meteorológicas e à
disponibilidade dos acessos à Estância
de Ski. Não se efetuam reembolsos. 
Os vouchers devem ser utilizados
entre dezembro e abril.

Venda no Cofre e Quinta de Sta. Iria

Turismo da Serra da
Estrela – Turistrela

www.krazyworld.com

Redução de 15% no ingresso

Algoz

Krazy World


