CONHECIMENTO AIRLINES
25 JULHO 2021
EMBARQUE
GRÁTIS

DAQUI FALA
A VOSSA
COMANDANTE!

É com gosto que vos
recebemos a bordo do vôo
PC22A. Nesta viagem à volta
do mundo faremos escala
em vários países, distribuídos
por cinco continentes.
De acordo com as regras
da aeronave são estritamente
obrigatórios os momentos
de boa disposição, alegria
e de descobertas científicas.
Ao longo de todo o dia
poderão contar com uma
tripulação empenhada em
tornar a vossa aventura
memorável. Apertem os cintos
e boa viagem!

10.00
CHECK-IN & ABERTURA DE PORTAS
1.O PIT STOP
De mochila às costas deixamos Portugal para explorar o resto da Europa.
Que segredo esconde a cidade da luz? Quem foi Chladni? Será que também
no velho continente somos fustigados por tornados? As respostas a estas
e outras perguntas encontram-se escondidas na exposição “Explora”.

2.O PIT STOP
Sobrevoamos o Atlântico e aterramos no continente americano. “Tcharan!”
Cá estamos nós a explorar a selva amazónica, a escalar o Chimborazo como
Alexander von Humdoldt e a descobrir que sons e cheiros nos transportam
para memórias passadas. De caminho ainda mergulhamos na Oceânia com
algumas das espécies que vivem no “Fishanário”. Uau! Que tubarão enorme!

3.O PIT STOP
Próximo destino: África! Aqui vestimos a pele de uma lebre-do-deserto
e descobrimos como sobreviver à escassez de água no deserto do Saara.
Com um jerricã às costas percorremos quilómetros em busca de água,
descobrimos como o ciclo da água está a ser afetado a nível global
e ainda navegamos até à Ilha de Santa Luzia em Cabo Verde.
Preparem-se para uma viagem até à “ÁGUA – uma exposição sem filtro”.

4.O PIT STOP
Última paragem: Ásia! Ou deveremos dizer “DÒING”? Damos um pulinho
até este continente com o bolso cheio de engenhocas, programamos
robôs no Japão e levantamos vôo no tubo de vento para chegar à China.
Para onde nos levam os caminhos na máquina de berlindes?

19.00
REGRESSO A CASA

No fim desta volta o Mundo regressamos a casa com a mala repleta de
memórias e experiências por partilhar. A viagem acaba por aqui, mas
esperamos encontrar-vos novamente para novas aventuras. Até breve!

