ORQUESTRA
FILARMÓNICA DE
VIENA DIA 19 DE MARÇO DE 2023
ALTICE ARENA
Partida de tarde em hora a indicar, seguimos por Montemor-o-Novo, via
autoestrada até Lisboa. Chegada e tempo livre no Parque das Nações.
Às 21H30 tem início concerto inigualável da Orquestra Filarmónica de
Viena, pela primeira vez em Portugal. Talvez não haja outro conjunto
musical mais consistente e intimamente associado à história e tradição da
música clássica europeia do que a Filarmónica de Viena. Ao longo dos
seus 180 anos, os músicos da orquestra mais proeminente da "capital da
música", Viena, foram parte integrante de uma época musical que, devido
à abundância de compositores e intérpretes de talento inigualável,
certamente deve ser considerada única. A estreita associação da
orquestra com esta rica história musical é ilustrada nas declarações de
personalidades musicais proeminentes do passado. Richard Wagner
descreveu a orquestra como uma das mais destacadas do mundo,
Johannes Brahms considerava-se um "amigo e admirador", Gustav Mahler
afirmou estar unido à orquestra através dos "laços da arte musical" e
Richard Strauss resumiu esses sentimentos dizendo: "Todos os elogios à
Filarmónica de Viena nada mais são que um eufemismo.”
O Maestro Tugan Sokhiev é considerado um dos melhores maestros da
nova geração, com uma carreira fulgurante na condução das melhores
orquestras, nas mais prestigiadas salas de espetáculos do Mundo.
[Blueticket, 2022].
Findo o espetáculo, regresso via autoestrada, com pequena paragem
durante o percurso e regresso por Montemor até aos locais de fim de
viagem.
FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

PREÇO POR PESSOA:

95€

O PREÇO INCLUÍ:
•

Viagem em Autocarro de
Grande Turismo;

•

Bilhete no Balcão 1 - Sector
9;

•

Acompanhamento por
Delegado da Agência;

•

Seguro de viagem (apólice
nº 0PT1700SI03710920);

•

Taxas de Turismo e IVA.

NÃO INCLUÍ:
•

Jantar;

•

Despesas de carácter
pessoal.
MÍNIMO DE
25 PARTICIPANTES
Duração: 90 Minutos
Maiores de 6 anos
CONDIÇÕES DE RESERVA:
É NECESSÁRIO FAZER O

PAGAMENTO DE 65€ NO
ATO DA INSCRIÇÃO
PROGRAMA EXCLUÍDO DOS
PROTOCOLOS, COM OUTRAS
ENTIDADES.

