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Cruzeiro a Tróia
Aproveitando a época festiva da Páscoa, as férias escolares e a Sexta-feira Santa,
voltamos a propor a realização do cruzeiro à Marina de Tróia, local que tão bem nos têm
acolhido em anteriores edições deste já tradicional “Cruzeiro da Páscoa a Tróia”.
O programa, que inclui a estadia na Marina de Tróia permitirá duas possibilidades de
estadia de acordo com a disponibilidade dos participantes. ( ver condições de acesso e
participação )
Quem pretenda, no Sábado, dia 4 de Abril os participantes do cruzeiro podem participar,
na regata que intitulamos “Espirito de Família“ para que, os menos dados a esta actividade,
possam de experimentar a sensação de competir numa vertente familiar e recreativa. *
Ainda no Sábado, dia 04 de Abril, decorrerá o Jantar Convívio do Cruzeiro pelas 20:00
no TROIA LAGOA *

Condições de acesso e participação
As inscrições podem ser efectuadas na Sede da ANC ou Directamente na Marina de Tróia
Estadia na Marina de Tróia
De dia 28 de Março a 05 de Abril - 89 € (IVA incl.)
De dia 03 a 05 de Abril - 35 € (IVA incl.)

Jantar Convívio do Cruzeiro da Páscoa – Troia Lagoa *
Marcações até dia 28 de Março:
Jantar - 15 € por pessoa, crianças até 4 anos grátis, crianças dos 4 aos 12 anos – 7.5 €.
Marcações após 28 de Março:
Agravamento de 25 %
* Programa facultativo
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Programa
* Sugestão para a noite de Sábado, dia 04 de Abril – REMEMBER MICHAEL JACKSON
Uma viagem alucinante pelos melhores momentos da vida artística do
"Rei da Pop"
O Casino de Tróia e a PMP Eventos associam-se uma vez mais a para
apresentar ao seu público um novo e excelente espectáculo de música
e dança, num tributo ao Rei da Pop.
"Remember Michael Jackson" é um espetáculo com produção PMP Eventos sob a direção artística do
conceituado Paulo Magalhães. Durante 90 minutos, um elenco de nove brilhantes bailarinos aos quais
se juntam Wanda Stuart na interpretação dos temas musicais, e José Taveira no papel de Michael
Jackson, farão uma viagem de música e dança, percorrendo todos os álbuns editados por MJ enquanto
vivo.

Organização
Associação Nacional de Cruzeiro
Marina de Tróia

Apoios
Marina de Tróia
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