
 
  

  

Uma experiência incrível, de índole familiar, cultural e divertida! Trata-se de 
um portal digital que contém os dois espetáculos no gelo de maior sucesso em 
Portugal - Feiticeiro de Oz no Gelo e Peter Pan no Gelo - e que engloba mais 
de 10 horas de conteúdos lúdico-didáticos alusivos aos musicais! 

 

Site do parceiro: https://magianogelo.com/ 

Aceda aqui a uma pequena demonstração. 

Custos 

Diversos 

Programa 

  
     Espetáculos          CULTURA 

Novo! Portal digital Magia no Gelo! 

Para adquirir esta experiência, basta aceder a https://ticketline.sapo.pt/evento/magia-no-gelo-
experiencia-digital-52505, selecionar o tipo - Magia 15, Magia 30 ou Magia 60 -, e inserir o código 
promocional MnG20BCP (ecrã prévio ao pagamento) no campo “Aplicar Desconto”. 
(Nota: A data de ativação no portal - e não a data da compra - é que define o prazo em que poderá 
desfrutar da experiência. A AM LIVE garante que as ativações efetuadas até ao dia 10 de janeiro terão 
sempre a sua experiência assegurada, quer seja de 15, 30 ou 60 dias). 

 
Mais informações, consulte o Portal da Magia! 
                                                                   
           (O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/ empresas/ entidades)  

 

“Magia no Gelo” / Até 10 de janeiro de 2021 

Magia 60 Magia 30 Magia 15 

60 dias de acesso 30 dias de acesso 15 dias de acesso 

2 Musicais: 2 Musicais: 2 Musicais: 

Peter Pan no Gelo Peter Pan no Gelo Peter Pan no Gelo 

O Feiticeiro de Oz no Gelo O Feiticeiro de Oz no Gelo O Feiticeiro de Oz no Gelo 

+ 10 horas de vídeos, 
musicais e atividades 

+ 10 horas de vídeos, 
musicais e atividades 

+ 10 horas de vídeos, 
musicais e atividades 

3 Dispositivos 3 Dispositivos 1 Dispositivo 

3 Perfis 3 Perfis 3 Perfis 

Diário da Aventura Diário da Aventura Diário da Aventura 

Custo Sócios: 9,74€  
(PVP 12,99€)* 

Custo Sócios: 7,49€  
(PVP 9,99€)* 

Custo Sócios: 5,24€  
(PVP 6,99€)* 

Descontos especiais para Sócios do Clube Millennium bcp: 25% de desconto 

sobre o PVP (* acresce comissão de 6% da Ticketline). 
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