
ORQUESTRA FILARMÓNICA DE VIENA
Nos 85 anos da Renascença, um concerto memorável

Partidas diárias

 Lisboa • Fátima • Mealhada

A Orquestra Filarmónica de Viena, constituída por 89 músicos, vai estar em Portugal em 2023. O
concerto faz parte das celebrações do 85.º aniversário da Renascença.

Neste concerto serão interpretadas a Sinfonia Nr. 4 em Fá Menor, op.36, de Tchaikovsky, uma obra
composta em 1877. E a suite sinfónica Scheherazade, op.35, de Rimski-Korsakov, composta em 1888
e baseada no livro Mil e Uma Noites.

Para D. Américo Aguiar, presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia e Bispo Auxiliar de Lisboa, "esta é uma
oportunidade de celebrar com os nossos ouvintes os 85 anos de vida da Renascença, agradecendo-lhes por todos os momentos que nos

confiaram ao longo destes anos". 

 de 19 a 20 de março de 2023
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ITINERÁRIO
1º DIA (DOMINGO), 19 DE MARÇO – PORTO / LISBOA – ALTICE ARENA / LISBOA 
Pelas 15h30 saída do Estádio do Dragão, junto à estação de metro. Viagem até ao Parque das Nações,
com paragem técnica. Chegada e alojamento no hotel. Jantar livre. Em hora a determinar, encontro junto
ao Altice Arena para assistir ao concerto, bilhete incluído – balcão 0, setor 2; Orquestra Filarmónica da
Viena nos 85 anos da Rádio Renascença, um concerto inigualável e irrepetível: pela primeira vez em
Portugal, apresentando dois nomes incontornáveis do reportório clássico: Tchaikovsky e Rimski-
Korsakow. Uma oportunidade única, assinalando uma data histórica, de um dos maiores órgãos de
comunicação em Portugal. 

2º DIA (SEGUNDA-FEIRA), 20 DE MARÇO – LISBOA / FÁTIMA / MEALHADA / PORTO
Pequeno-almoço no hotel e saída para Belém, onde se encontram os principais monumentos da capital.
Aproveite a manhã e opte por visitar uma das sete Maravilhas de Portugal: o Mosteiro dos Jerónimos, a
Torre de Belém ou simplesmente saborear os famosos pastéis de Belém. Almoço em local a indicar. Em
hora a determinar, viagem para Fátima (Centro Mariano de Peregrinação. É um ritual cada vez mais
frequente entre milhões de portugueses e estrangeiros, crentes e não crentes, que aqui procuram
alguma paz interior). Tempo livre para visitas, o Santuário, a Capelinha das Aparições. Em hora a
determinar, viagem pela Mealhada para jantar de despedida com o famoso “Leitão à Bairrada”. Chegada
ao Porto. 

FIM DA VIAGEM

Preço por pessoa:
 

Mínimo  31 participantes ................................... 250€
Suplemento quarto individual .............................. 30€

-- Transporte em autopullman turístico;
-- Estada de 1 noite  no hotel Ikonik Lisboa no Parque das Nações, em regime de alojamento e
pequeno-almoço buffet;
-- Almoço do dia 20;
-- Jantar na Mealhada com o famoso "Leitão à Bairrada";
-- Assistência por representante da ML – Viagens;
-- Bilhete para o concerto – balcão 0, setor 2.

O preço inclui

-- Entradas em Museus e Monumentos (exceto quando indicadas como incluídas no
programa);
-- Tudo o que não esteja especificado no presente programa como incluído.

O preço não inclui

Nota:
-- Obrigatório cartão de cidadão e anexar cópia autorizando o uso dos dados para a compra
dos serviços turísticos;
-- Partidas sujeitas a mínimos de participantes. 
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