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Um dos melhores parques aquáticos do Algarve, 
Aquashow tem algo para cada membro da família, 
incluindo um dos maiores escorregas em queda livre da 
Europa!  Existe uma área dedicada ás crianças com 
escorregas pequenos, fontes, e águas pouco profundos 
ideal para os visitantes jovems, também existem muitos 
tubos e escorregas para satisfazer aqueles que estão á 
procura de adrenalina. 
O parque aquático está ocalizado perto de Quarteira uma 
curta viagem e carro dos resorts de Albufeira, Loulé, 
Vilamoura, Vale do Lobo e Quinta do Lago. 
Na sua visita faça tempo para experimentar a montanha 
russa de água ? imperdível para quem procurar adrenalina 
e não se esqueça de visitar as atividades não relacionadas 
com a água, incluindo o parque temático para todas as 
idades. 

Saiba mais e reservar os seus bilhetes com desconto! 
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Preços para Reservas - Poupe at é 10%! 
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Toda a inform ação est á sujeit a á disponibil idade e alt eração sem  aviso 
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Piscina Tropical 

Nada é melhor do que puder refrescar-se numa piscina tropical, 
e esta mesmo localizada junto ao novo escorrega Thunder cruise 
é a melhor das melhores!

A piscina é de de águas rasas, tornando-o perfeito para as 
crianças remar, enquanto as rochas do lado fazem para uma 
bonita mini-cascata.

Aqui não há quisquer restrições ou limites, por isso toda a 
família se pode juntar!

Jacuzzi

Todos nós precisamos de tempo para relaxar mesmo quando 
está no melhor parque de diversões do Algarve! Este novissimo 
jacuzzi é o local perfeito para relaxar um pouco longe da 
confusão e é para maiores de 16 anos.

NOVIDADES PARA 2018!

Este ano há novas atrações no Aquashow!

Thunder  Cruise

Compete com os teus amigos e vê quem consegue ser o 
primeiro a chegar lá abaixo na corrida alucinante do thunder 
Cruise!

Com 6 pistas e um percurso ondulante este escorrega é o ideal 
para quem gosta de competir.

Este é um escorrega para qualquer um, adequado também para 
crianças com mais de 1,20 m.



OUTRAS NOVAS ATRACÇÔES

Se não visitou o parque aquático Aquashow 
recentemente, provavelmente desconhece as novas 
atracções que foram instaladas?

Riverslide

Se gosta de aventura e diversão, venha com os seus 
amigos a uma viagem fascinante no Riverside! Novidade 
em 2017, este Rio de adenalina é imperdivel! 

O Pink  e o Shark

Dois espectaculares escorregas recentemente 
inaugurados esperam por si - O Pink e o Shark Slide!

Indicado para todas as idades e com uma altura mínima 
de 1,20 m este escorrega é para todos os gostos. 
Experimente o Pink e depois em seguida o Shark!

Tw in Space Shut t le

Para aqueles procurando diversao cheio de adrenalina 
experimente o novo Twin Space Shuttle - um escorrega 
único em todo Algarve.

Este escorrega duplo inclui duas cápsulas gigantes para 
por vos a girar, com 17m de altura e 178m de 
comprimento - este é para os caçadores de emoção!
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Reserve os seus bilhet es ainda hoje em  algarvefun.com !
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Pode trazer a sua própia comida e bebida para 
o Aquashow - desde que não traga vidro mas 
se quiser comer no parque há muitas opções!
Ao redor do parque há cafés ao ar livre, e um 
grande restaurante perto da entrada.  Também 
há um restaurante de grelhados localizado ao 
lado do Air Race, que serva carne gralhada na 
hora.
Os preços por refeição são razoáveis 
começado nos 7?. Há pratos para todos os 
membros da família,desde snacks e gelados até 
refeições completas.



AUTOCARRO
Preços de Aut ocar ro ? Poupe 10% com  o Algarve Fun:
 Preços:
 ? Alvor, Portimão, Monte Gordo, Tavira. 13? 11,70?
 ? Albufeira. 10? 9?
 ? Quarteira, Vilamoura. 8? 7,20? 

 Pickup e Horár io: 

* Todos os preços são individuais (Adulto/Criança/Sénior) e são de ida e volta
* Infantils menos que 1m de altura é grátis, mas tem que marcar lugar

* Reserva antecipada até ás 16 horas do dia anterior
* Sujeito a disponibilidade

* Preços susceptíveis a alterações
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TAXIS E TRANSFERES





 

VISITE O NOSSO PORTAL ONLINE 

www.algar vefun.com
Email: info@algar vefun.com

Bilhetes Elect rónicos  
Ópt imos Preços 

Centenas de At rações 

http://www.algarveholidayfun.com/
http://www.algarveholidayfun.com/

