DIA 11 DE ABRIL DE 2021
Partida em hora e local a indicar. Seguimos por Montemor-o-Novo, Vendas Novas, com pequena paragem durante o
percurso e chegada a Lisboa.
De manhã, visita ao Museu dos Coches, em Belém, também conhecido como o Antigo Picadeiro Real. Aqui, poderá apreciar
uma coleção inigualável de arte, deste património hipomóvel, iniciado pela Rainha D. Amélia d’Orleães e Bragança.
Tendo em conta que desde 1905 que foi inaugurado este Museu dos Coches Reaes, o trabalho de conservação e restauro
tem sido contante e permanente, pelas mãos da Oficina que apoia diretamente o Museu.
Finda a visita, e em horário a indicar, seguimos para almoço em Restaurante local.
De tarde, seguimos para o Teatro Politeama, contando com a entrada no mesmo pelas 16H30. Pelas 17H00, terá início
marcado mais um grandioso espetáculo de Filipe La Féria, intitulado de “Espero por ti no Politeama”.
Com um elenco de luxo, poderá contar com a presença do FF, a cantora e atriz Vanessa, a fadista e atriz Filipa Cardoso,
Filipe de Albuquerque, João Frizza, Bruna Andrade e Jonas Cardoso.
Como forma de dar resposta às adversidades que passamos atualmente, o espetáculo foi pensado para passar uma
mensagem de esperança de forma divertida.
A revista dará enfoque à sociedade portuguesa a nível político, social, desportivo e artístico numa versão hilariante e
alegre.
Terminado o espetáculo e em hora a indicar, regresso com pequena paragem. Continuamos por Vendas Novas, Montemoro-Novo e locais de fim de viagem.

FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

PREÇO POR PESSOA

78€

O PREÇO INCLUI:

Viagem em Autocarro de Grande Turismo;
Almoço em restaurante local;
Bilhete na plateia para assistir ao espetáculo;
Acompanhamento por um delegado da
Agência;
✓ Taxas de turismo e IVA;
✓ Seguro de viagem (apólice nº 4900004052).
✓
✓
✓
✓

NÃO INCLUI:
- Entradas em monumentos;
- Despesas de caráter pessoal.
MÍNIMO DE 25 PARTICIPANTES

