
Marcações de visitas nas Férias

PLANETÁRIO -  CASA DA C IÊNCIA DE  BRAGA
CENTRO CIÊNCIA V IVA

Para marcações de visitas de Grupos Organizados (ATL's, Centros de
Estudos, Associações, Grupos Séniores, etc.) é necessário informar sobre
nome do Grupo, faixa etária, nº participantes e acompanhantes, data

e período pretendido.

Política de Marcações
O agendamento da sua visita depende da disponibilidade do Planetário - Casa da

Ciência de Braga. O nº máximo de participantes por atividade é de 30 e o mínimo é de 15.
Deve agendar a sua visita com um mínimo de dez dias úteis de antecedência. 

 
Para garantir a marcação da visita é necessário o pagamento do valor referente a 15

participantes e envio do comprovativo de pagamento aquando a confirmação por parte
do Centro. Caso não seja efetuado o pagamento a visita será cancelada.

Para emissão de faturas é obrigatório o envio do comprovativo de pagamento.
 

Para cancelar a sua marcação deve contatar (via email ou telefone) o Centro com o
máximo de cinco dias úteis de antecedência da data da visita. Caso não cancele a sua

visita e não compareça, terá de ser pago o valor referente a 15 participantes.
 

Custo de Entrada no Centro Ciência Viva
Criança/jovem a participar em Grupo Organizado
Participante com mais de 17 anos em Grupo Organizado
Participante Sénior em Grupo Organizado
Acompanhantes/monitores de Grupo Organizado

Regulamento da visita
Nas visitas os acompanhantes são totalmente responsáveis pelo comportamento

do grupo no Centro e terão de o acompanhar sempre. Em caso de mau
comportamento de um ou vários elementos do grupo estes serão convidados a
deixar o espaço onde se encontram e/ou a visita será cancelada, não havendo

lugar à devolução das verbas pagas. 
A não comparência do grupo à hora marcada pode implicar a anulação total ou

parcial (redução do tempo) da visita, de forma a evitar que a visita de um grupo se
sobreponha à do grupo seguinte. Se o atraso ultrapassar o tempo útil de visita, o

grupo só poderá entrar se houver disponibilidade do Centro.

Gratos pela atenção!
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