
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

A KidZania Lisboa é um parque temático dirigido a famílias, com crianças até aos 15 anos, 
único em Portugal e na Europa. Nesta cidade construída à sua escala as crianças podem 
“brincar aos adultos” num ambiente altamente realista. 
  
Podem escolher entre mais de 60 profissões diferentes, em réplicas dos estabelecimentos mais 
representativos de uma cidade real: aeroporto, fábricas, teatro, lojas, circuito automóvel, 
esquadra de polícia, bombeiros, imprensa, estúdio de TV, estádio e muitos outros. As 
actividades são desenhadas para serem simultaneamente divertidas e pedagógicas, com base 
no conceito de edutainment (educação + entretenimento).  
 
Na KidZania a moeda oficial são os kidZos, com os quais os cidadãos vão poder aceder aos mais 
variados serviços dentro da cidade (supermercado, cabeleireiro, alugar um carro, etc.) ou 
mesmo fazer compras na loja de kidZos. Para ganhar kidZos as crianças vão ter que trabalhar 
nas profissões que mais gostarem e o seu esforço será recompensado. Além de as actividades 
serem acompanhadas de perto por animadores qualificados, a cidade conta também com um 
sistema de localização RFID para crianças e adultos. 

 
Para além de ser já um espaço de entretenimento familiar de referência em Portugal, a 
KidZania Lisboa é também um lugar versátil, ideal para a realização de um evento 
personalizado, desde uma acção de team-building, a uma reunião de quadros, um evento de 
colaboradores, um lançamento de produto e até um jantar com um espectáculo musical. 
Sendo um espaço com acesso reservado, é possível disponibilizar uma grande variedade de 
opções desde o serviço, equipamentos e espaços adequados às suas necessidades.  
 
É possível alugar toda a cidade, com acesso às actividades, numa área total de 6.500m2 e com 
capacidade para mais de 1000 convidados. Caso pretenda outro formato para o seu evento, 
também é possível escolher entre seis espaços principais (Teatro, Estádio, Discoteca, Estúdio 
de Televisão, Praça Central e Sala de Estar). 
 
 



 

 
 
 
Na KidZania terá todo o acompanhamento na preparação e realização do seu evento, desde o 
planeamento e preparação do espaço, ao catering, material audiovisual, técnico, animação ou 
qualquer outro requisito. Tudo para que seja um momento divertido, diferente e memorável. 
 
Para os seus colaboradores, a KidZania Lisboa será uma excelente recompensa para usufruto 
em família. É possível a compra antecipada de entradas para grupos, com valores especiais. 
 
 
KidZania Lisboa  
Dolce Vita Tejo - loja 1054 Av. Cruzeiro Seixas, nº7 2650-504 Amadora 
Coordenadas GPS: 38º 46’37. 36 N – 9º 13’09.22 W 
Telefone: +351 21 154 55 30 
Fax: +351 21 154 55 31 
Endereço electrónico: info@kidzania.pt 
Site: www.kidzania.pt 

 

 
Horário KidZania: 
Período Escolar 
Quartas-feiras a Sextas-feiras – 10h00 às 15h30 
Sábados, Domingos e Feriados – 11h00 às 20h00 
 
Período Não Escolar 
Quartas-feiras a Sextas-Feiras – 10h00 às 18h00  
Sábados, Domingos e Feriados – 11h00 às 20h00 
 
Segundas e Terças – Encerrados 

Bilheteira KidZania: 
Crianças dos 0 aos 2 anos – Gratuito 
Crianças dos 3 aos 4 anos – 11 Euros 
Crianças dos 5 aos 15 anos – 18,50 Euros 
Adultos (+ de 15 anos) – 10 Euros 
Seniores (+ de 65 anos) – 8 Euros 

 

mailto:info@kidzania.pt
http://www.kidzania.pt/

