
 

 
 

PRESS RELEASE 
16 de Novembro de 2018 – 15h16 

 
Campanha Black Friday, dia 23 de Novembro 

Bilhetes Óbidos Vila Natal a metade do preço  
 
No dia 23 de Novembro, aproveite a excelente oportunidade de adquirir bilhetes com um desconto de 
50 por cento. Esta campanha é exclusivamente para a compra online dos ingressos, com o máximo de 4 
(por compra), e a promoção incide sobre o bilhete geral do evento. 
 
Na sua XIII edição, o Óbidos Vila Natal oferece aos seus visitantes momentos de magia, música, circo 
comédia, teatro e marionetas, com várias sessões de espetáculos ao longo do dia. Das diversões, 
incluídas no bilhete de entrada geral poderão também usufruir do túnel da ilusão, jogos de natal, 
discoteca, ateliê de bolas de sabão, presépio de natal, face painting, rampa de gelo, trampolins e, como 
não poderia faltar, a Casa do Pai Natal. Serão vários os momentos, em família, ou com amigos, para 
relembrar os bons velhos tempos, enquanto se desenha novos sonhos na companhia dos que são mais 
queridos. 
 
Através do bilhete OVN Plus, os visitantes podem, a um preço especial, incluir ainda na entrada geral do 
evento, uma das novidades deste ano, a Roda Gigante, com o valor de 6€ para as crianças e 8€ para os 
adultos. 
 
Para as empresas e outras entidades coletivas, o Óbidos Vila Natal, apresenta uma oferta institucional, 
aos que queiram brindar os seus colaboradores, clientes e outros parceiros em geral, com uma 
experiência de Natal diferente. Assim, possibilita a entrada no evento a preços preferenciais, a partir de 
50 entradas (5,00€) e preços ainda mais reduzidos a partir de 100 (4,50€) entradas. 
 
Existem ainda protocolos com diversas entidades como a Associação de Famílias Numerosas, os Serviços 
Sociais da GNR, assim como preços especiais para os grupos escolares. 
 
Relembramos que o Óbidos Vila Natal decorre de 30 de Novembro a 6 de Janeiro, estando aberto todos 
os dias, com horários ajustados de modo a possibilitar a visita de todas as famílias. O bilhete de entrada 
geral tem o valor de 5€ para as crianças e 7€ para os adultos, existindo descontos para grupos. Mais 
informações em www.obidosvilanatal.pt, ou na página de facebook do evento. 
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