
Quem?
Faixa etária: dos 6 aos 12 anos.
Número mínimo: 10 participantes.
Número máximo 30 participantes.

O que tem a tua festa?
A festa inclui uma visita guiada ao museu, pinturas 
faciais e lanche. Pode ainda incluir um insuflável 
(opcional com um custo acrescido de 50€).
O lanche inclui sandes de fiambre e queijo, água, 
sumos, coca-cola, pipocas ou rebuçados, gelatina 
e batatas fritas (este menu é ajustável).
O bolo de aniversariante não está incluído, devendo 
os pais/responsáveis trazê-lo (caso pretendam incluí-
-lo no pacote serão acrescidos 10€/Kg).
Oferta de uma pequena 
lembrança, bem como da tua 
participação e dos teus pais/
responsáveis (até ao limite 
de dois).

Festas de Aniversário 
no Museu do Brinquedo 

Português
Como podes organizar a tua festa 

de aniversário no M.B.P.?

Quando?
As festas de aniversário no M.B.P. realizam-se todos 
os dias da semana, à exceção de 2.ª feira, porque é o 
dia de encerramento ao público. 
Existem dois horários possíveis (deverão ser cumpri-
dos): das 10h00 às 12h30 ou das 15h00 às 17h30.



Opções:
Insuflável – 50€

Bolo de aniversário – 10€/kg

Mais informações:
N.º de telefone: 258 240 210 

E-mail: geral@museubrinquedoportugues.com 

Como marcar?
As reservas devem ser realizadas através do e-mail 
geral@museubrinquedoportugues.com ou direta-
mente na receção do M.B.P. 
Após o preenchimento de um formulário para o efei-
to, o museu informará da possibilidade da realização 
da festa. 
O pagamento deverá ser efetuado 8 dias antes da fes-
ta. O número de crianças definitivo deverá ser comu-
nicado com uma antecedência de 3 dias, após o qual 
não será assegurada a sua participação. Caso seja su-
perior ao número apresentado, o restante pagamento 
deverá ser realizado até 3 dias antes da festa.

O cancelamento só pode ser efetuado 8 dias antes 
da festa, podendo o museu não restituir 

liquidada, após essa data. 

Quanto custa?
A festa de aniversário tem um custo 
de 10€ por criança.


