EXCURSÃO DIA 06 JANEIRO 2019 (DOMINGO)
Torres Vedras – Partida da n/ agência às 15h30, seguindo pela auto-estrada até Lisboa – Parque das Nações, tempo
livre.
Pelas 18h00 tem início o espectáculo do CIRQUE DU SOLEIL – OVO – que conta a história sobre um mundo de insetos
agitado pela chegada imprevista de um ovo misterioso. Este espectáculo é composto por 50 artistas de 14 países
especializados em atos acrobáticos e estará em exibição na ALTICE ARENA.
“OVO” – História de uma precipitada corrida para um eco sistema cheio de vida e de cor, onde insetos trabalham,
comem, rastejam, brincam, lutam e até se apaixonam. Tudo isto num enorme e grandioso tumulto de energia, onde o
contraste entre o barulho e o silêncio são um dos ingredientes principais que prometem surpreender até espectador
mais cético. A vida flui com toda a intensidade neste universo animado, até que um dia, um ovo misterioso aparece no
meio dos insetos. A surpresa e a curiosidade pelo objeto icónico tornam-se no enredo perfeito para uma história
única, que para além de retratar o ciclo da vida na sua ordem mais natural, aborda o amor inocente entre uma
sedutora Joaninha e o inseto desajeitado que nasce do ovo invulgar. O Ovo é a natureza sem filtros. Um retrato fictício
repleto de imaginação, luz, som e emoção, onde cada personagem assume um papel que promete transformar a
nossa maneira de olhar para a natureza.
Reconhecido em todo o mundo, o Cirque du Soleil tem
buscado constantemente evocar a imaginação, invocar
sentidos e provocar emoções.
•
•
•

PREÇO POR PESSOA (viagem + bilhete para o espetáculo):
Plateia A 4 – 79,00€ (lugares marcados)
Balcão 0, Setor 5 – 70,00€ (lugares marcados)
Balcão 1, Setor 5 – 60,00€ (lugares marcados)
*Outro tipo de bilhetes, a consultar.
Grupo Mínimo de 35 pessoas. Inscrições efectuadas mediante sinal de 25€.
Programa emitido em 04/10/18, de acordo com as condições gerais em vigor.

