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 Em Janeiro de 2009, a marca SEA LIFE representava uma 
completa incógnita para o mercado e para os portugueses. 
 
Hoje podemos afirmar com certeza tratar-se de um projecto 
de sucesso comprovado. 
 
 
Estamos perto de superar um milhão de visitas! 

SEA LIFE PORTO, um projecto de sucesso! 



 

Somos únicos no Mercado Português! 

O 1º investimento do gigante MERLIN ENTERTAINMENTS em Portugal. 
 
Detentor de outras insígnias tão reconhecidas como Madame Tussauds, 

Legoland ou Alton Towers 
 
Atracção essencialmente vocacionada para Famílias mas que, no mercado 

português, atrai uma diversidade notável de outros segmentos: Séniores, 
Grupos, Estudantes, Turistas, Empresas, etc. 

 
Atracção única no mercado Norte e Centro do País, sem concorrência directa 
 
Interactividade: Touch Pool e Factor Humano na Experiência 

 
 
 



 

SEA LIFE PORTO 

No Pulmão da Cidade do Porto… 
 
… Na 1ª linha de mar, com uma vista absolutamente privilegiada sobre a 
marginal e o Oceano Atlântico, caracteriza-se por uma forte componente 
lúdica mas também educacional. É nossa máxima educar, divertindo!  
 
Para isso, temos palestras diárias multilingue, a que os visitantes poderão 
assistir gratuitamente descobrindo factos únicos sobre a vida marinha e 
que vão, com certeza, fazer desta uma experiência exclusiva e 
inesquecível. 
 
 
 



 

SEA LIFE PORTO 

Ambientes pensados ao pormenor… 
 
… recriamos ambientes únicos, com a reprodução de alguns dos míticos 
elementos que fazem parte do imaginário e simbolismo da cidade, como o 
Douro Vinhateiro ou a histórica Ponte D. Luiz, próximos do habitat 
natural das espécies, levando ao limite a experiência dos nossos visitantes. 
 
 



 

SEA LIFE PORTO 

5600 criaturas, 100 espécies… 
 
… 5600 criaturas marinhas e de água doce, de cerca de 100 espécies 
diferentes, incluindo algumas das mais bizarras e curiosas que poderá 
alguma vez observar como o caranguejo-ferradura, a raia focinho de vaca, 
a donzela algueira ou o peixe-cachimbo! 
 
 



 

SEA LIFE PORTO 

17 ambientes únicos… 
 
… baseados num conceito de interactividade total. 
 
Prepare-se para encontros imediatos com as mais bizarras e fascinantes 
criaturas marinhas, numa experiência em que as barreiras são reduzidas ao 
mínimo necessário à segurança e preservação! Estão tão perto de si que é 
possível tocar-lhes! 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Marque  a sua visita!  

Contactos 
 

 
@    escolas@merlinentertainments.biz 
Tlf.   +351 22 619 04 03 – linha exclusiva 

ESCOLAS 
Tlm. +351 96 222 98 13 
          www.facebook.com/sealifeportugal 
Web www.sealife-porto.pt 

 

http://www.facebook.com/sealifeportugal�
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