NORMAS DE UTILIZAÇÃO
• O estacionamento fica localizado dentro do parque e é gratuito para todos.
• É obrigatório o uso de pulseirinha identificadora para acesso ao parque aquático;
• O Thermas utiliza produtos especiais no tratamento de suas piscinas, o que torna o exame médico
desnecessário - conforme é praticado nos demais parques aquáticos.
• Não locamos toalhas de banho.
• Proibido o uso de bronzeador solar na área das piscinas.
• Os trajes permitidos para área de piscinas são os seguintes: maiô, biquíni, sunga, bermuda ou shorts em
tecido apropriado (lycra, nylon, tactel e dry fit; os de cor branca somente com forro).
• Para o uso da atração Free Fall, é obrigatório o uso de shorts de lycra para as mulheres.
• O acesso à Fazendinha Vô Bráulio é gratuito para todos. Para o passeio a cavalo, é necessário o
pagamento de uma taxa e funciona somente nos finais de semanas e feriados.
• Para Exposição Mundo Pré-Histórico é necessário o pagamento de uma taxa.
• Não é permito a entrada de alimentos e bebidas, exceto alimentos exclusivos para alimentação de
bebês ou por comprovada orientação médica.
• Após a entrada, os clientes são identificados com uma pulseira de controle, com isso, terão acesso livre
ao parque, caso queira trazer alimentos, poderá armazenar em seu carro e sair para o consumo, nas áreas
pré-estabelecidas (estacionamento, áreas verdes).
• Proibido o uso de caixas de isopor, bolsas térmicas e coolers, exceto aqueles que contenham alimentos
especiais infantis ou por comprovada orientação médica;
• Proibido o consumo de alimentos e bebidas dentro das piscinas.
• O parque possui restaurantes, lanchonetes, sorveteria e diversos outros pontos de vendas de alimentos
e bebidas.
• Temos loja de conveniência, com diversas opções de produtos (toalhas de banho, biquínis, sungas,
protetor solar, etc.)
• Para consumo dentro do parque é obrigatório a aquisição do cartão de consumo nos postos de
abastecimento localizados dentro do próprio parque
Visando oferecer mais conforto para você, o Thermas Water Park adotou um sistema de pagamento
eletrônico através do Cartão de Consumo. Este cartão é o único método de pagamento aceito nos pontos
de venda do parque aquático.
A aquisição será feita com segurança nos postos de abastecimento localizados dentro do próprio parque.
Você poderá efetuar o depósito em dinheiro, cartão de débito ou crédito.

NORMAS
Para aquisição do Cartão de Consumo, carga e recarga é necessária a apresentação de RG ou outro
documento legal com foto;
• Valor de caução: R$ 5,00;
• Carga mínima: R$ 5,00;
• Carga e recarga máxima: R$ 300,00;
• Permitidas cargas e recargas somente em dinheiro, cartão de débito e crédito. Não aceitamos cheques
para aquisição, carga e recarga;
• Devoluções de crédito somente serão feitas para cargas e recargas em dinheiro, nas demais opções o
cliente deverá consumir o crédito total no parque;
• O crédito tem validade de 1 (um) ano a partir da data da carga;
• No caso de perda ou roubo, comunique imediatamente à secretaria do parque para que seja feito o
bloqueio do mesmo. Para isso, é necessário apresentar RG ou outro documento legal com foto;
• Caso perca o cartão e o encontre, para o desbloqueio é necessário apresentar RG ou outro documento
legal com foto;
• O cartão de consumo é de total responsabilidade do portador.
• Fica proibida a utilização de dinheiro, cheque, cartão de crédito ou débito, assim como outros meios de
pagamento para a compra de alimentos, bebidas – dentre outros produtos e/ou serviços – dentro do
parque aquático Thermas Water Park.
TARIFAS DE SECRETARIA (sujeitas a alteração sem aviso prévio)
Locação de armário (aluguel R$ 20,00 + caução R$ 20,00/pagamento somente em dinheiro) : R$ 40,00
Locação de boias (por dia) : R$ 15,00
Passeio a Cavalo - Individual 30 minutos : R$ 15,00
Exposição Mundo Pré-Histórico - Não Associado: R$ 10,00

Faça um tour virtual das principais atrações do Thermas Water Park!
http://thermas.com.br/tour-virtual
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