
 

Wet'n Wild 

O Wet'n Wild fica às margens da Rodovia dos Bandeirantes, no KM 72, a 30 minutos de São Paulo. Ligue para a ABJE e adquira seu ingresso com desconto! 

Um dos maiores parques aquáticos temáticos do Brasil, o Wet'n Wild foi inaugurado dia 10 de Outubro de 1998 às margens da Rodovia dos Bandeirantes, no Km                           

72. Está localizado a apenas 30 minutos de São Paulo e 15 min de Campinas. 

O espaço exibe área total de 160 mil m², com capacidade para receber 10 mil pessoas por dia, além de contar com 7milhões de litros de água tratada e reciclada e                               

24 atrações para todas as idades, em uma belíssima área com lago natural e mata nativa. 

MISSÃO 

Promover opçoes de lazer para toda família, em um ambiente seguro, saudável e de alta tecnologia. 

VALORES 

● Compromisso com a qualidade; 

● Ética e Integridade nas relações comerciais; 

● Respeito ao ser humano; 

● Honestidade; 

● Responsabilidade Ambiental e Social; 

● Valorização dos funcionários e melhoria contínua das condições de trabalho; 

● Rentabilidade visando o retonro do investimento.Conheça mais sobre o parque acessando: 
http://www.wetnwild.com.br 
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