
 
 

       

 

                                                
 LISBOA 2022 

   

                        «««PARABÉNS PARQUE MAYER» 
 

SINOPSE:"Parabéns, Parque Mayer!" é a Revista à Portuguesa que celebra os 100 anos do Teatro 

Maria Vitória e do Parque Mayer. Como é habitual deste género que é a Revista, todas as 

atualidades sociais e políticas, em Portugal e no mundo, serão esmiuçadas de forma a fazer-nos rir, 

mas também a refletir. Por também se tratar do Centenário, serão ainda revisitados 

alguns momentos e ícones que marcaram a história do Parque Mayer e do "Maria Vitória". 
 

 

26 E 27 DE  NOVEMBRO 2022 
 

26 DE NOVEMBRO (SÁBADO): GUIMARÃES – LISBOA 
Partida de Guimarães às 08h15 (frente ao estádio) e breve paragem numa área de serviço. Almoço 

buffet (incluído bebidas) no Leziria Parque Hotel. Continuação da viagem para Lisboa. 15h30, visita ao 

Museu do Tesouro Real no Palácio Nacional da Ajuda. Instalação no hotel Holiday Inn Lisboa 4* ou 

similar. (Jantar com bebidas incluídas). 

NOITE: 21h30 - espetáculo «Parabéns Parque Mayer» no teatro Maria Vitória. 
 

27 DE NOVEMBRO (DOMINGO):  LISBOA / SINTRA /GUIMARÃES 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Sintra. Visita guiada ao Palácio e Parque Biester. Localizado no 

coração de Sintra, faz parte do sumptuoso cenário que tornou a vila famosa enquanto capital mundial 

do romantismo (almoço com bebidas incluídas). Passeio pela vila. Em hora a combinar localmente 

início da viagem de regresso pela Mealhada. Jantar livre (não incluído) na Churrasqueira Rocha. 

Chegada prevista a Guimarães por volta das 23h00. 

 

 

 

Suplemento para Quarto Individual -50,00€ 

SERVIÇOS INCLUIDOS:  

→ Transporte em autocarro de grande turismo; 

→ Alojamento no Hôtel Holiday Lisboa 4*; 

→ Refeições conforme programa (3);  

→ Espetáculo/Revista no Teâtro Maria Vitória 

 «Parabéns Parque Mayer»;  

→ Visita ao Museu do Tesouro Real; 

→ Visita guiada ao Palácio Biester; 

→ Guia local; 

→ Taxa Municipal;  

→ Seguro de viagem e Gratificações. 

→ Iva, taxas hoteleiras, de turismo e serviços; 

 

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DO SEGUINTE MODO: 

50% no ato da inscrição   -      50% até 10 dias antes do passeio 
(A reserva só será considerada efetiva com o pagamento da inscrição) 

 
 

NOTAS:  

• Atendendo às exigências do hotel, seremos obrigados a cancelar a viagem caso não tenhamos o número 

mínimo de 30 participantes até ao dia 30/09/2022; 

• Lembramos que os lugares no autocarro são atribuídos por ordem de inscrição; 

• Só aceitamos inscrições a partir de 14/09/2022; 

• A organização reserva-se o direito de alterar o programa consoante as circunstâncias e necessidades 

(fenómenos da natureza, greves, etc.); 

• Não aconselhamos quartos triplos. Normalmente são quartos duplos onde colocam uma cama extra, o que 

faz com que fiquem com um espaço exíguo. 
 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 

Alliance Française de Guimarães - Rua de Camões, 30 

Tel.  253 415 653  - E. mail : info.guimaraes@alliancefr.pt – www.alliancefr.pt 
 

ou 

CLUB AF : 253 55 67 87 / 912 006 424 
 

Apoio e organização: CLUB AF SANTOS TURISMO, LDA – RNAVT Nº 2814 

PREÇO  

280,00€ 
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