1 DIA
07 DE NOVEMBRO DE 2021

Espero por ti

Teatro Politeama

ESPERO POR TI

PREÇO POR PESSOA:

78€

O PREÇO INCLUÍ:

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 do Aljube.
Inaugurado em 25 de Abril de 2015, o Museu do Aljube
Resistência e Liberdade é dedicado à história e à memória do
combate à ditadura e ao reconhecimento da resistência em prol da
liberdade e da democracia. No final da visita seguimos para a mais
antiga igreja da atualidade portuguesa, a Sé de Lisboa. Edificada
no século XII é um dos ex-libris da cidade e um dos mais
significativos monumentos do país, pelo seu valor histórico,
religioso e artístico.
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 as maiores revelações da nova geração: Vanessa, FF, Filipa
Cardoso, Filipe de Albuquerque, João Frizza, Bruna Andrade, Élia
Gonzales, Jonas Cardoso, Paulo Miguel Ferreira e Paula Ribas.
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.

•

Viagem em Autocarro de
Grande Turismo;

•

Almoço em restaurante
local;

•

Bilhete na plateia para
assistir ao espetáculo;

•

Acompanhamento por
Delegado da Agência;

•

Seguro de viagem (apólice
nº 0PT1700SI03710920);

•

Taxas de Turismo e IVA.

NÃO INCLUÍ
•

Despesas de carácter
pessoal.

•

Outros serviços não
incluídos como não
mencionados
MÍNIMO DE
25 PARTICIPANTES

Terminado o espetáculo e em hora a indicar, regresso com
pequena paragem. Continuamos por Vendas Novas, Montemor-oNovo e locais de fim de viagem.
FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS
Museu do Aljube

