
Enquadramento

CULTURA

Benefícios 

Immersivus Gallery é a primeira galeria de experiências artísticas imersivas em Portugal e um 
ponto de referência artístico nacional. Neste espaço são desenvolvidas diversas experiências 
imersivas, com diferentes temas e artistas, nacionais e internacionais, que através da união de 
tecnologia e arte, dá a oportunidade aos visitantes de experienciar a arte e cultura de uma forma 
inovadora.
Site do parceiro: Immersivus

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

Espetáculos

Morada: Rua Nova da Alfândega - Edifício da Alfândega, 4050-430 Porto.

Diversos

Immersivus Gallery

Alfândega do Porto

Espetáculos com novas datas 

Os Sócios do Clube Millennium bcp poderão adquirir bilhetes simples
(1 espetáculo incluído), bilhetes duplos (2 espetáculos incluídos) e bilhetes
triplos (3 espetáculos incluídos), beneficiando do seguinte preçário:

Até 9 de abril de 2023

Gratuito dos 0 aos 3 anos. 
PACK IGP duplo = 2 espetáculos à escolha entre Porto Legends, Monet & Klimt e Egito. 
PACK IGP triplo = Porto Legends, Monet & Klimt e Egito. 
PACK IGP+MGP = 1 entrada para 1 dos espetáculos em exibição na Immersivus Gallery Porto (IGP), Porto Legends (espetáculo 
permanente) ou 1 espetáculo temporário + 1 entrada Alice Magical Garden Porto, no Jardim Botânico do Porto. 
(4) PACK IGP+SP = 1 entrada para 1 dos espetáculos em exibição na Immersivus Gallery Porto (IGP), Porto Legends 
(espetáculo permanente) ou 1 espetáculo temporário + 1 entrada para Spiritus, na Igreja dos Clérigos. 

Bilhetes simples Packs

 Porto Legends 

Monet & Klimt 

Misterioso Egito     Pack Duplo IGP Pack Triplo IGP   Pack IGP + MGP Pack IGP + SP 

7€ (pvp 11€) 10,5€ (pvp 16,5€) 14€ (pvp 22€) 10,5€ (pvp 15€) 10,5€ (pvp 15€)

Para reservarem bilhetes bastará contactar as bilheteiras, referir a parceria e o 
respetivo procedimento de agendamento/pagamento será indicado:
Espetáculos Porto – porto@portugalagenda.com / (+351) 910 120 128.

https://www.immersivus.com/
mailto:porto@portugalagenda.com

