REGULAMENTO PARA COMPRA DE INGRESSO
IPARK
ATENÇÃO: Valores promocionais exclusivos para ingressos adquiridos
antecipadamente no site.
Obrigatória apresentação do cupom IMPRESSO OU DIGITAL e documento de
identidade do titular da compra na bilheteria de entrada do iPark para recebimento da
pulseira da promoção. A não apresentação do cupom na entrada do parque implicará
na cobrança regular do ingresso.

COMBO FAMÍLIA: NO VALOR DE R$ 98,00 - VÁLIDO PARA “4 PESSOAS”,
incluso para cada pessoa: ingresso de entrada no iPark + 1 Arvorismo (adulto ou infantil)
+ 1 atividade aquática (1 Passeio de Caiaque OU 1 Pedalinho OU 1 Aquaball) + Banho
de piscina natural de pedra e ainda visita guiada ao Museu da Cachaça e ao maior tonel
de madeira registrado no Guinness Book em 2003, visita a casa de engenho para conhecer
o processo de produção da rapadura e alfenim, atividade slackline, visita a mini-fazenda,
playground, redário e 01 dose de cachaça para os maiores de 18 anos.
COMBO DIVERSÃO SEM LIMITES: ENTRADA + PULSEIRA AVENTURA +
TIROLESA DUPLA - NO VALOR DE R$ 79,90:01 ingresso de entrada no iPark + 01
pulseira aventura (acesso a todas as atividades desportivas, exceto o passeio de pônei,
pesque e solte e paint alvo) + banho de piscina de pedra, e ainda visita guiada ao Museu
da Cachaça e ao maior tonel de madeira registrado no Guinness Book em 2003, visita a
casa de engenho para conhecer o processo de produção da rapadura e do alfenim, passeio
de jardineira, atividade slackline, mini-fazenda, redário, e 01 dose de cachaça para os
maiores de 18 anos.

Validade do ingresso:

Até dois meses, após a data da compra.

IMPORTANTE:








Recomenda-se permanecer com a pulseira da promoção até a saída do
parque. Visitantes com pulseiras violadas não poderão usufruir das atividades
contempladas na mesma.
Restrições: Algumas atividades têm limites de peso, altura e idade. Consulte a
tabela de atividades com as restrições no site: http://site.ipark.tur.br/tarifashorarios/
O cupom não gera troco ou crédito, devendo ser utilizado em uma única visita.
Em dias de chuva, a maior parte das atividades não funcionam por motivos de
segurança.
Caso não sejam utilizadas uma ou mais atividades da pulseira aventura não
serão concedidos descontos nem devolução, no todo ou em parte, da quantia

paga, seja por motivo de chuva, restrições de peso, altura ou idade, ou
qualquer outro.
Algumas atividades podem estar ou entrar em manutenção, sem aviso
prévio, não gerando direito a crédito ou ressarcimento por parte do iPark.






Oferta não cumulativa com outras em vigor.
É recomendável o uso de roupas esportivas.
É imprescindível seguir todas as regras de segurança do parque.
Restaurante, lanchonetes e tapiocaria no local. Almoço self-service no
restaurante servido de 12h às 15h.
Observe a data de validade do seu cupom. A não utilização do cupom no prazo
estabelecido implicará na perda do mesmo.

CONFIRA AS RESTRIÇÕES DE CADA ATIVIDADE:

Atividade

Preço
(Individual)

Duração

Restrições de Idade/ Altura/
Peso
Peso máximo por dupla (massa
concentrada): 150kg / Peso
mínimo individual: 40Kg / Peso
máximo individual: 110kg
A partir de 10 anos
Criança menor de 1,30m
somente com responsável.
Criança menor de 1m.

Tirolesa
dupla*

R$ 26,00

Descida

Paint Alvo
Charrete

R$22,90
R$ 9,90

20 tiros
10 min

Charrete
Baby**
Pedalinho**

R$ 8,00

5 min

R$ 9,90

10 min

Bicicleta
Arvorismo
Adulto*
Arvorismo
Infantil**
Passeio de
Pônei**
Arco e Flecha
Muro de
Escalada*
iClubinho
Diária
IClubinho**

R$ 14,00
R$ 16,00
R$ 16,00

30 min
Percurso
Completo
Circuito

R$ 12,00

5 min

Crianças de 1 m a 1,30 m.

R$ 16,00
R$ 16,00

6 flechas
5 min

A partir de 10 anos.
A partir de 1, 30m e até 100kg.

R$ 24.90

-

R$ 9,90

30 min

Aquaball**
Fly*
Caiaque
Stand up
Paddle

R$ 16,00
R$ 12,00
R$ 16,00
R$ 16,00

5 min
5 min
10 min
10 min

Destinado para crianças
menores de 8 anos.
Destinado para crianças
menores de 8 anos.
A partir de 1m e até 60 kg.
A partir de 1,50m e até 100 kg.
A partir de 7 anos e até 120 kg.
A partir de 7 anos e até 100 kg.

Criança menor de 1,30m (peso
mínimo 15kg), somente com
responsável.
A partir de 1,30 m
A partir de 1,50m e até 100 kg.
Crianças de 1 m a 1,50 m.

Giro Master
Individual*
Giro Master
Duplo*

R$ 12,00

5 min

A partir de 1,30m e até 100 kg.

R$ 12,00

5 min

High Jump
Tirolesa
Wakeboard
Piscina de
Pedra Natural
Adulto
Piscina de
Pedra Natural
Infantil**
Pesque e
Solte

R$ 12,00
R$ 21,90
R$ 22,00
R$ 10,00

5 min
Descida
3 min
Acesso
liberado

A partir de 1,30m até 1,70m /
Máx: 130kg na soma dos
pesos.
A partir de 1,30m e até 85kg.
A partir de 1,30m e até 130kg.
A partir de 1,30m e até 130kg.
Profundidade da piscina: 3m

R$ 10,00

Acesso
liberado

Profundidade da piscina: 1,5m

R$ 11,00

Pacote de
iscas

-

*Visitantes com trajes molhados não poderão brincar nessas atividades.
** Permitido para crianças de 1m e 1,30m.

