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1º. Dia (Sáb) GUIMARÃES / Santa Maria da Feira / LISBOA 

Partida por A7 Porto, Santa Maria da Feira (pausa) e continuação por Coimbra, Leiria, V. F. de Xira e Lisboa. 
Almoço buffet. Depois do almoço, partimos para o centro da capital portuguesa. Tempo Livre na renovada Baixa 
Pombalina para podermos apreciar o colorido do Chiado, Bairro Alto, Rossio, Rua Augusta, Terreiro do Paço e a 
Avenida da Ribeira das Naus. Excelente local para um passeio com maravilhosa vista sobre o Rio Tejo e a outra 
margem. A não perder! Às 16h45 entrada no emblemático Teatro Politeama para assistir ao Grande Musical de 
Filipe La Féria “Mulheres à beira de um Ataque de Nervos”. La Féria estreia o primeiro musical de Almodóvar em 
Portugal. Uma comédia alucinante em que o labirinto de paixões Almodovarianas provoca as mais hilariantes 
situações na atmosfera de Madrid dos anos 80! Findo o espectáculo, seguimos directamente para a outra margem. 
Instalação em Hotel (4*). Jantar buffet e alojamento. Noite livre. 

 

2º. Dia (Dom) – LISBOA / Parque das Nações / GUIMARÃES 

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visita guiada ao Museu Nacional do Azulejo, um dos mais 
importantes museus de Portugal, pela sua colecção singular, dedicada ao azulejo, expressão artística 
diferenciadora da cultura portuguesa, e pelo edifício ímpar em que se encontra instalado o antigo Convento da 
Madre de Deus, fundado em 1508 pela rainha D. Leonor. Sem dúvida uma visita a não perder. Prosseguimos até 
ao Parque das Nações, podendo apreciar algumas das atracções que marcaram a Exposição Mundial de Lisboa 
(EXPO´98) – Oceanário, Pavilhão do Conhecimento, dos Mares, de Portugal, de Macau e Torre Vasco da Gama, 
entre outros. Possibilidade de passeio ao longo dos jardins à beira-Tejo. Almoço buffet. De tarde, seguida para 
FÁTIMA. Tempo para compromissos religiosos. Reunião do grupo em hora a determinar e início da viagem de 
regresso por Leiria, Mealhada (breve paragem em área de serviço) e continuação por Albergaria, Porto e 
Guimarães. Chegada prevista às 20h30. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.  

  
  

   

  
 
  

 

             Preços por pessoa em euros 

                                 (mínimo 40 participantes) 

Em quarto duplo 205,00 
Em quarto Individual 230,00 
Criança 03-11 anos c/2 Adultos 140,00 

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento no hotel previsto ou similar (4*) 
- 1 Pequeno-almoço buffet 
- 2 Almoços Buffet 
- 1 Jantar Buffet 
- Bebidas em todas as refeições (água, vinho e café) 
- Bilhete para o espectáculo ”2ª. Tribuna” 
- Visita guiada ao Museu Nacional do Azulejo 
- Visita guiada à Igreja do Convento da Madre de Deus 
- Visita (livre) ao Parque das Nações  

- Visita (livre) a Fátima 

- Outras visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência durante toda a viagem 

- Seguro de viagem 

- IVA à taxa em vigor 

 

 

                                     Partidas 
                             (comparência 15 minutos antes)    

07h30 – PEVIDÉM           – Igreja de S. Jorge 
07h45 – GUIMARÃES     – Hotel Ibis 
08h00 – GUIMARÃES     – Campo da Feira 
 

Não Inclui: 

- Todos os serviços não mencionados expressamente como incluídos 
INSCRIÇÃO: 100,00€ por pessoa 

RESTANTE PAGAMENTO: Até 23 Novembro 2022 
Não di    Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido 

INSCRIÇÕES  / PAGAMENTOS: 

No acto da inscrição o cliente deverá depositar o valor de 100,00€ por 

pessoa. O restante pagamento deverá ser efectuado até 10 dias antes do 
início da viagem. 
-Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido. 

   

 

Mulheres à beira de um Ataque de Nervos 
NOVO MUSICAL  DE FILIPE LA FÈRIA 

BASEADO NA OBRA DE PEDRO ALMODÓVAR 

3 e 4 Dezembro 2022 

2022  2021 

UM PROGRAMA de QUALIDADE 
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