Desporto

Odivelas e os melhores do Mundo | 19 e 20 Maio

FREESTYLE MOTOCROSS ODIVELAS EUROPEAN SHOW
Em contagem decrescente…
É já nos próximos dias 19 e 20 de maio que o Pavilhão Multiusos de Odivelas recebe o 1º
FREESTYLE MOTOCROSS ODIVELAS EUROPEAN SHOW, com organização da FmxSpirit.com, o
apoio da Câmara Municipal de Odivelas e a parceria do Moto Clube de Odivelas.

Pilotos internacionais vão estar em Odivelas a executar as melhores manobras mundiais de
FMX e MTB no interior do Pavilhão, com saltos a 22 metros de comprimento e a 13 metros de
altura. Estas manobras de cortar a respiração serão acompanhadas por grandes cenários de
fogo, luz e som.

No dia 19 de maio o espetáculo tem início às 21h30, e no dia 20 de maio às 17h.

A conferência de imprensa de apresentação deste evento (integrado na Semana do Desporto
2018) realiza-se no próximo dia 8 de maio, às 10h00, no auditório do Pavilhão Multiusos de
Odivelas.

Os bilhetes estão em pré-venda até ao próximo dia 17 de maio, com as seguintes
características:
- Entrada gratuita até aos 3 anos, sendo que as crianças têm de ficar ao colo, não tendo direito
a lugar;
- 10,00€, para crianças dos 4 aos 10 anos;
- 15,00€, a partir dos 11 anos.
- Pagamento através de transferência bancária (0269 0125 0020 1043 6126 1), sendo que é
obrigatório o

envio

do

respetivo

comprovativo

de

pagamento

para o

e-mail:

fmxspiritracing@gmail.com, com referência do dia (19 ou 20) em que pretendem assistir ao
espetáculo, para efeitos de reserva.
No dia 18 de maio, os bilhetes ainda estarão em pré-venda mas apenas poderão ser adquiridos
presencialmente nas bilheteiras do Pavilhão Multiusos de Odivelas. Já nos dias de espetáculo –
19 e 20, os bilhetes estarão à venda apenas no Multiusos de Odivelas com acréscimo de 5,00€.
A cobrança de bilhetes é da exclusiva responsabilidade da entidade organizadora.

Odivelas, 2 de maio 2018
Para mais informações:

