
PORTO 
TRADITIONAL EVENINGS
Gastronomia e Espetáculo numa noite tipicamente portuense

O WORLD OF DISCOVERIES, Museu Interativo e Temático dedicado ao século de Ouro da
História de Portugal, preparou um Programa único com inspiração nos Traditional 
Banquets realizados um pouco por todo o mundo.
 
O PORTO TRADITIONAL EVENINGS é um programa de jantar-concerto animado, em 
regime de tudo-incluído. Além das iguarias mais  típicas da cidade e da região, os 
participantes serão brindados com música e animação, ao vivo, que lhes permitirá 
descobrir as estórias mais famosas da história da cidade (Barão de Forrester, Infante
D. Henrique, o Ardina ou Nasoni serão alguns dos ilustres presentes).

O Programa decorrerá no Restaurante Mundo de Sabores, a partir de 21 de Julho, 
todas as quartas, quintas e sextas-feiras ao jantar.

Veja aqui uma pitada do que poderá reservar-lhe este programa: https://youtube/68PBeMinN4k 
 

A EXPERIÊNCIA INCLUI:
- transporte de pick and drop no Hotel.
- um programa de entretenimento completo incluindo música tradicional, animação ao vivo e momentos 
de “meet & greet” com figuras míticas da história da cidade. Infante D. Henrique, Luís Vaz de Camões, Zeca 
Afonso, Nicolau Nasoni, Camilo Castelo Branco, Barão de Forester, o“Ardina” e Miguel Bombarda retratam 
vários séculos de História da cidade e do país, partilhando curiosidades e, sobretudo, proporcionando 
momentos musicais, de poesia ou teatro (línguas utilizadas: inglês e espanhol).
- welcome drink e jantar tradicional com degustação de 4 pratos típicos do Porto e Norte de Portugal, com 
ênfase nas tripas à moda do Porto, francesinha e bacalhau no forno (Menus Vegetariano e Infantil disponíveis
mediante pré-reserva).
- acompanhamento com vinhos do Porto e Norte de Portugal. Bebidas de pressão e águas acompanham 
igualmente as refeições, a gosto do cliente.

 O acesso é feito através de bilhete adquirido com antecedência mínima de 12h00 à realização do evento.

O programa tem o custo de 35,00€ (adultos) e 15,00€ (crianças até aos 12 anos).
Duração prevista: 19h30 – 22h30

Os nossos parceiros usufruem de uma comissão de 30% na revenda destes programas.
 

MAIS INFORMAÇÃO E RESERVAS ATRAVÉS DE +351 220 439 770 ou comercial@worldofdiscoveries.com
Capacidade limitada a 60 pax/noite


