
O PREÇO INCLUI: viagem em Autocarro Grande Turismo; Entrada Altice Arena, visitas descritas no programa; Seguro de assistência em viagem; IVA
O PREÇO NÃO INCLUI: Tudo o citado como facultativo; Entradas nos monumentos; Extras de carácter pessoal.
A VEFA TRAVEL reserva o direito de alterar o programa de viagem em beneficio dos clientes. A viagem realiza-se com um mínimo de 42 participantes. 
Condições gerais em www.vefatravel.pt

CONDIÇÕES GERAIS EM WWW.VEFATRAVEL.COM  •  Vefa Travel – Viagens e Turismo, Unip. Lda. – RNAVT 2238

SINAL DE 50€ PARA GARANTIA DE RESERVA

Altice Arena

PROGRAMA DA VIAGEM
Saída dos pontos e hora indicados em autocarro privado em direção a
Lisboa.
Tempo livre no Parque das Nações.
Chegada ao ALTICE ARENA, para assistir ao Fantástico Espetáculo André
Rieu. Com 13 concertos totalmente esgotados em 2019, Lisboa tornou-se
uma cidade muito especial para o maestro:

“2019 foi um ano muito especial para mim, porque em 2019 começou a
minha fantástica história de amor com o público português. Estou
incrivelmente grato pela vossa paixão, carinho e bons momentos que
vivemos juntos noite após noite. Já estou ansioso por regressar em 2020
para fazer destes nossos Concertos de Natal uma tradição. Não conheço
num local mais fantástico para viver esta época tão bonita do ano do que
em Portugal” afirma André Rieu.
Cerca de 160.000 pessoas esgotaram 13 datas na Altice Arena em 2019 - este
número faz de Lisboa a cidade europeia recordista de vendas de bilhetes de
André Rieu.
Com mais de 500 Platinum Awards, três Classical Brit Awards para “Álbum do Ano”
e biliões de seguidores no Youtube, André é um dos maiores artistas em tour no
mundo. Ele e a sua Johann Strauss Orchestra, de 60 pessoas – a maior orquestra
privada do mundo - criaram um movimento de revivalismo da valsa,
apresentando espetaculares e inigualáveis extravagâncias musicais num
concerto único.
Em hora a determinar, início da viagem de regresso aos pontos de origem.

FIM DA VIAGEM E ATÉ BREVE AMIGOS!!!

1 DIA

EUROS
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