Como distinguir um sonho da realidade? Será isso importante, ou será a mistura dos dois que torna a vida um lugar mágico?
Alice é uma menina muito especial que dá espaço aos sonhos para que ganhem vida e a desafiem para lá da mais delirante imaginação.
Esta encantadora Alice vai embarcar numa divertida e imprevisível aventura onde o impossível não tem convite para entrar.
Animais e flores falantes, poções mágicas, criaturas loucas, um exército ridículo, um rato guloso num julgamento absurdo e uma rainha de perder a cabeça,
são algumas das personagens que os vão acompanhar nesta verdadeira epopeia à fantasia e ao riso!
Crianças e adultos de todas as idades estão convidados a abrir este portal encantado e a entrar na dimensão fabulosa do País das Maravilhas.

Classificação Etária – m/3

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!

Sócios Clube PT
(efetivos/auxiliares/praticantes)
Funcionários PT no ativo
Não Sócios Clube PT

Pack
3 pessoas

Pack
4 pessoas

Pack
5 pessoas

Bilhetes
Individuais

Bilhetes
Individuas
crianças 3 aos 10

37,00 €
38,50 €
39,00 €

48,00 €
49,50 €
50,00 €

60,00 €
61,50 €
62,00 €

14,00 €
15,50 €
16,00 €

12,00 €
13,50 €
14,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 19 DE DEZEMBRO 2017
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome dos acompanhantes, indicação dos bilhetes pretendidos e contacto móvel.

PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições- 19 de DEZEMBRO 2017):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

