André Rieu ao Vivo em Lisboa
Fim de Semana: 12 a 13 novembro 2022
Em digressão mundial, o mediático violinista, compositor e maestro holandês André Rieu está de volta à Altice Arena em Lisboa.
Acompanhado pela Johann Strauss Orquestra e um conjunto de solistas de excelência, espera-nos um concerto pelas mais belas
peças de Música Clássica e melodias intemporais de diferentes tendências artísticas em ambiente de glamour, interação com o
público, o humor e carisma de André Rieu…
Não perca, venha partilhar connosco um concerto repleto de magia e as surpresas de uma noite memorável.

Alojamento no Parque das Nações + 2 Almoços em Lisboa
Visita ao Jardim Botânico Tropical
1º Dia (sábado): Porto - Lisboa (Tarde)
Porto - 08h30. Viagem para Lisboa, cidade de raíz tradicional em harmonia com os padrões de uma metrópole contemporânea. Almoço
em restaurante local. Tempo livre na animada baixa pombalina, o coração da capital. Em hora a coordenar, transfer para o hotel situado
no Parque das Nações. Jantar livre. Saída para a Altice Arena para assistir ao concerto de André Rieu e viver a magia de uma noite
inesquecível ao som de uma banda sonora intemporal. Regresso ao hotel após o espetáculo. Alojamento.
2º Dia (domingo): Lisboa (Manhã) - Porto
Após o pequeno-almoço, saída para o Bairro de Belém, ponto de partida das naus e caravelas na época dos Descobrimentos: passeio
pelas alamedas do Jardim Botânico Tropical, monumento vivo de espécies originárias de vários continentes, prosseguindo pelo Jardim
da Praça do Império, Padrão dos Descobrimentos, Igreja do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, um dos símbolos de Lisboa.
Almoço em restaurante no centro de Lisboa. Em horário a indicar, viagem de regresso ao Porto (paragem em área de serviço) - chegada
prevista às 20h00.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

239 €
39 €

Sinal: 90 € por Pessoa
Inclui: viagem; alojamento e pequeno-almoço em hotel de 3*sup (Lisboa); almoços no 1º e 2º dias + bebidas (1/4 vinho, água, café);
entrada para o concerto de André Rieu (Balcão 1 - Setor 3); assistente Destinos Ilimitados; taxa turística municipal, serviço, IVA, seguro
Multiviagens Portugal.
Exclui: jantar no 1º dia; extras pessoais.
Obs: programa sujeito a nº mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em contexto sanitário
(uso de máscara em transporte coletivo de passageiros).
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