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TEATRO MARIA VITORIA 

 

1º. DIA (Sáb) – GUIMARÃES / LISBOA 

Partida de Guimarães por A7 Porto, Santa Maria da Feira (pausa) Leiria, V.F. de Xira e S. João da Talha. Almoço buffet. 
De tarde prosseguimos viagem em direcção ao Teatro Maria Vitória no Parque Mayer para assistir ao novo espectáculo, 
“Pare, Escute e… Ria! Uma mega produção do consagrado Hélder Freire Costa, composta por um grande elenco de 
artistas bem conhecidos do público (bilhete incluído). Terminado o espectáculo, partimos para a margem sul do Tejo. 
Instalação em hotel 4**** ou similar. Jantar buffet e alojamento. 
 

2º. DIA (Dom) – LISBOA / CORROIOS / GUIMARÃES 

Pequeno-almoço buffet. Partida em direcção ao cais de Alcântara para embarcar num magnífico cruzeiro a bordo do 
Navio Ópera navegando no rio Tejo emoldurado por um riquíssimo património arquitectónico, apreciando a mais bela e 
abrangente panorâmica da zona ribeirinha de Lisboa merecendo destaque a zona monumental de Belém, Terreiro do 
Paço e o Beato. Desembarque e prosseguimos a viagem em autocarro até Corroios, para degustar um belo Almoço 
buffet com várias iguarias da região. De regresso a Lisboa, paragem numa das 7 colinas para uma arrebatadora 
panorâmica da cidade e do Tejo no Amoreiras 360º View (entrada incluída). De volta ao autocarro, iniciaremos a viagem 
de regresso por V. F. de Xira, Leria, Mealhada (paragem em área de serviço) e continuação por Albergaria, Porto e 
Guimarães. Chegada prevista às 20h00. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.         
                                    

 
 
 
 

  

 

O preço inclui: Viagem em autocarro de turismo; Alojamento em hotel de 4*; 1 Pequeno-almoço buffet; 3 Refeições buffet, 

distribuídas por restaurantes e hotel; Bebidas de acompanhamento às refeições (água e vinho da casa); Transporte ao Teatro Maria 

Vitoria; Bilhete para o espectáculo “Pare, Escute e… Ria! ” Tribuna; Subida ao Amoreiras 360º View com entrada incluída; Todas 

as visitas mencionadas no programa como incluídas; Acompanhamento e assistência em viagem; Seguro Multiviagens Portugal; IVA 

à taxa em vigor. 

O preço não inclui: Extras pessoais, bebidas de marca, e todos os serviços não mencionados na rubrica “O preço inclui”. 

INSCRIÇÕES: 90€ por pessoa no momento em que efectuar a reserva. RESTANTE PAGAMENTO: Até 10 dias antes do início da      

viagem. 

Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido.     

PARTIDA:              (comparência 15 minutos antes) PREÇO POR PESSOA:                   (mínimo 40 participantes)              

07h30 – PEVIDÉM         (Igreja de S. Jorge) Em quarto Duplo ……………………………………… 195,00€ 

07h45– GUIMARÃES     (Hotel Ibis) Em quarto Individual ……………………………….   220,00€ 

08h00 -  GUIMARÃES    (Campo da Feira) Crianças 03-11 anos …………………………………. 135,00€ 

MSC Splendida 

25 e 26 ABRIL 2020 
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