
Reserve pelo menos duas horas em sua viagem à Montpellier para uma exploração imersiva do fundo do mar
até os confins do universo no Planet Ocean Montpellier, no complexo de lazer Odysseum. São duas estruturas
em um único lugar: o aquário, conhecido como Mare Nostrum e o planetário Galilée.

Cerca de 400 espécies de animais vivem nas mais de 24 piscinas. Então, se prepare para admirar várias
espécies de tubarões, raias de todos os tipos – que podem ser acariciadas em uma ala especial -, águas-vivas
dançando e até mesmo uma colônia de pinguins.

O Planet Ocean Montpellier ainda conta com uma ala para pinguins (Foto: Reprodução/Planet Ocean
Montpellier)

Já no planetário, você poderá entrar numa roupa de astronauta, experimentar uma expedição na superfície do
sol. Além disso, você pode observar Terra de uma estrutura similar da cúpula da Estação Espacial
Internacional, conhecida também como ISS.

Atualmente, também acontecem conferências gratuitas sobre gerenciamento sustentável dos recursos
marinhos, alterações climáticas e eventos como Dia Mundial do Oceano, Mês da Conservação e Semana
Europeia das Pescas.

Durante a baixa temporada, o Planet Ocean Montpellier funciona apenas de quarta a domingo das 10h às 18h.
Já na alta temporada, o local mantém as portas abertas diariamente das 10h às 19h. Os ingressos para adultos
custam € 18, enquanto crianças de cinco a dez anos pagam apenas € 12,50.

Allée Ulysse – Odysseum
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https://www.planetoceanworld.fr/
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Ao todo são cerca de 400 espécies de animais como tubarões, rais de todos os tipos e até mesmo uma colônia de pinguins (Foto: Reprodução/Planet Ocean Montpellier)
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