04 e 05
DEZEMBRO 2021

Lisboa
"O REI DA VALSA" &
MEMÓRIAS DE AMÁLIA
1º dia- 04 de dezembro
Saída de Bragança às 07h30 com destino a Lisboa. Almoço durante o percurso. Chegados a Lisboa,
experiência de viagem no Teleférico sobre o Rio Tejo. Check-in no Hotel Olissippo Oriente 4*,
localizado no Parque das Nações, a 600m do Altice Arena de Lisboa. Às 19h00 serviço de jantar
buffet no hotel. Às 20h30, início do grande espetáculo de André Rieu com a sua orquestra Johann
Strauss, no Altice Arena . Regresso ao hotel. Alojamento.
2º dia- 05 de dezembro
Após o pequeno-almoço no hotel, iremos visitar a Casa Museu Amália Rodrigues. Aqui, faz-se uma
verdadeira viagem à vida de Amália Rodrigues e recria-se o seu dia a dia: podem ver-se os seus
vestidos e joias de palco, os balandraus que usava por casa e outros objetos pessoais, os seus prémios e
honras, as suas memórias… Depois da visita à casa, é tempo de conhecer e desfrutar do jardim, um
segredo bem guardado no coração de Lisboa. No final da visita, almoço em restaurante local. Em
hora a determinar, inicio de viagem de regresso para Bragança com chegada prevista pelas 22h00.

Preço por pessoa: 240€
Suplemento individual: 50€

em quarto duplo

O preço inclui:
Transporte de autocarro durante todo o percurso; Almoço e jantar no 1º
dia; Viagem de teleférico; Estadia de 1 noite no hotel Olissippo Oriente
4*. Pequeno-almoço e almoço no 2º dia; Bilhete para o espetáculo André
Rieu no Balcão II, sector 5 (valor de 55€) ; Visita à Casa Museu e jardim de
Amália Rodrigues; Acompanhamento de viagem; Seguro; Taxa Turística no
valor de 2€;
O preço não inclui:
Quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Mínimo de 30 participantes para realização da viagem.
Sinalização de 70€ no ato da inscrição.
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