CATS O MUSICAL
CAMPO PEQUENO

DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023
Partida de manhã em hora a indicar, seguimos por Montemor-oNovo, via autoestrada até Lisboa. Chegada ao centro comercial
localizado na praça de touros do Campo Pequeno, onde tem à
disposição 60 lojas e uma ampla praça de restauração. Tempo livre
para almoço.
Às 16h00, tem inicio o mais famoso musical de sempre, CATS.
Dirigido por Trevor Nunn e coreografado por Gillian Lynne, estreou
a 11 de Maio de 1981 no New London Theatre, onde esteve em
cena 21 anos. Na Broadway o sucesso repetiu-se onde cosangrou
por dezoito anos. Com música de Andrew Lloyd Webber, CATS é
um verdadeiro fenómeno de longevidade que, ainda hoje, continua
a atrair a atenção do público, conquistando novas gerações.
Baseado na obra de TS Eliot “Old Possum’s Book of Practical
Cats”, CATS é um musical sobre a vida de um grupo de gatos,
seus amores, arrelias e tropelias, que se confronta com o regresso
de Grizabella, a gata que teve a coragem de abandonar a família
para conhecer o mundo mas que as saudades trazem de volta.
Com “música intemporal, cenários espectaculares e um elenco
soberbo” (Daily Mirror), uma coreografia de cortar a respiração e
claro o inesquecível “Memory”, CATS é um musical mágico,
absolutamente único.
Regresso via autoestrada com pequena paragem durante o
percurso e regresso por Montemor até aos locais de fim de viagem.
Nota: Musical em inglês com legendagem em Português.

FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

PREÇO POR PESSOA:

70€

O PREÇO INCLUÍ:
• Viagem em autocarro de
grande turismo;
• Bilhete para assistir ao
Espectáculo (Bancada, Setor
2– Lugares marcados);
• Acompanhamento por
Delegado da Agência;
• Seguro de viagem (apólice nº
0PT1700SI03710920);
• Taxas de Turismo e IVA;
NÃO INCLUÍ:
•

Quaisquer serviços não
indicados como incluídos.

MÍNIMO DE
16 PARTICIPANTES
NOTA
As visitas poderão estar sujeitas a
eventuais alterações ou
condicionamentos por causa da
pandemia Covid.

