Dias 30 e 31 de janeirO de 2021
VALOR POR PESSOA
EM QUARTO DUPLO:

1º Dia – Locais de origem / Lisboa
Partida ao início da tarde, em hora e local a indicar, seguimos por Montemor
e Lisboa via auto estrada com pequena paragem numa área de serviço. À
chegada, distribuição dos alojamentos. Seguimos depois até ao Martim Moniz
e passeio pela Mouraria, um dos Bairros mais típicos de Lisboa onde se
respira o Fado até à imortal Rua do Capelão, no Restaurante MARIA DA
MOURARIA. Jantar acompanhado de Fados e de Degustação com a
seguinte ementa:

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL:

O preço inclui:
- Viagem em Autocarro de Grande
Turismo;
- Alojamento em hotel 3*/4*;
- Refeições conforme o programa;
- Noite de Fados;
- Entrada no Museu do Fado e Casa
da Amália;
- Acompanhamento por Delegado
da Agência;
- Seguro de Viagem (apólice nº
49000001120);
- Taxas de turismo e IVA.
Não inclui:
- Entradas em monumentos;
- Despesas de carácter pessoal.
MÍNIMO DE 25 PARTICIPANTES

Entradas
Degustação variada de gastronomia portuguesa
Sobremesas caseiras
Bebidas
Bebidas quentes : Chá e café
Em hora a indicar no local regresso ao hotel. Alojamento.
2º Dia - Lisboa / Museu do Fado / Casa da Amália / Locais de origem
Pequeno-almoço no hotel. De manhã seguimos para Alfama, visita ao
Museu do Fado. Desde a sua abertura ao público em 1998, o Museu tem
convergido os espólios de centenas de intérpretes, autores, compositores,
músicos, construtores de instrumentos, estudiosos e investigadores, artistas
profissionais e amadores, em suma, centenas de personalidades que
testemunharam e construíram a história do Fado. No final da visita ao Museu
passeio pelas típicas vielas de Alfama. Almoço em Restaurante Típico. De
tarde seguimos para a Rua de São Bento, visita guiada à Casa Museu Amália
Rodrigues, espaço em que outrora viveu a mais conceituada fadista
portuguesa, podendo-se observar peças de arte, condecorações, os vestidos
da artista, troféus, joias e inúmeros objetos pessoais.
Esta casa guarda efetivamente as memórias, que atualmente se expressam
através do fado que se faz ouvir no seu interior, com especial destaque para a
cozinha, o salão e ainda o jardim, onde a essência portuguesa dá vida àquele
que foi o percurso artístico e pessoal de Amália.
No final das visitas regresso por Montemor e locais de origem.
FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

