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Acompanha a Barbie na
sua maravilhosa aventura!

Diverte-te a conhecer os países que a Barbie visita e coleciona os seus vestidos exclusivos
Uma coleção
de vestidos
confecionados
com materiais de alta
qualidade (seda, cetim,
organza, linho), feitos à
mão e enfeitados com
todos os pormenores
como plumas, flores,
lantejoulas, barras,
purpurinas…

os
vais adorar viagem
e
cadernos d os países
e descobrir rdinários
o
mais extra
do mundo!

LUVAS DE CETIM

Dão um toque de
distinção.

Uma
o
com bra edito
il
ri
acess ustrações, al única
ív
t
mapa eis e didá extos
tic
s, e m
uito m os,
ais.

SEDA

De grande suavidad
e
e leveza.

PÉROLAS

ar como
Ideais para us apanhar
colar ou para
o cabelo.

Tudo o que é necessário
para conhecer a fundo os
países que a Barbie visita e
aprender brincando.

VESTIDO COM
TRÊS CAMADAS
1
2
3

A Barbie tem
um vestido para
cada ocasião!
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Visita à casa-museu
Hans Christian
Andersen em
Odense, Dinamarca

Cerimónia de entrega
dos prémios Nobel em
Estocolmo, Suécia

Ópera em Berlim,
Alemanha

Ballet no Teatro
Nacional de Praga,
República Checa

Rodagem de
um filme em
Hollywood,
Estados Unidos

Baile da Ópera
em Viena, Áustria

Carnaval de
Veneza, Itália

Festival de
mariachis no México

Festival dos
Mares do Sul em
Apia, Samoa

Festival de danças
tradicionais em
Bogotá, Colômbia

Espetáculo no
teatro Bolshoi de
Moscovo, Rússia

Casamento em
Nova Deli, Índia
Ceia de Natal em
Caracas, Venezuela

Receção em
Lagos, Nigéria

Festa das colheitas
em Manila, Filipinas

Jantar de gala
no Museu Egípcio
do Cairo, Egito

Visita ao mercado
das pérolas
negras, Taití
Exposição de
diamantes na Cidade
do Cabo, África do Sul
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SE POR ALGUM
MOTIVO FOR NECESSÁRIO
TROCAR ALGUM DOS
VESTIDOS APRESENTADOS
NESTE FOLHETO,
OS EDITORES
COMPROMETEM-SE A
SUBSTITUÍ-LO POR OUTRO
DE QUALIDADE E INTERESSE
SEMELHANTES AO
INICIALMENTE PROPOSTO

AS BONECAS NÃO
ESTÃO INCLUÍDAS
NA COLEÇÃO
Constituição da Coleção: 60 fascículos
+ 60 gadgets (definidos até ao momento)
· 2 arquivadores de fascículos grátis
· Periodicidade Semanal · Início da
distribuição: Março de 2016 · Duração da
coleção: 14 meses · PVP n.º 1: 2,95€ Cont.
(PVP do fascículo 1,84€; PVP do objeto
colecionável 1,11€) · PVP restantes entregas:
7,95€ Cont. (PVP do fascículo 4,95€;
PVP do objeto colecionável 3,00€)
· Preço total da coleção: 472€ · O objeto
colecionável não pode ser vendido em
separado · Os valores apresentados incluem
IVA à taxa legal em vigor · A editora
reserva-se o direito de alterar a sequência
das entregas da obra.

PRÓXIMA ENTREGA

RÚSSIA
FASCÍCULO*
+ OFERTA DE

Vestido de noite, casaco,
chapéu e regalo
*Caderno de Viagem

POR APENAS

7,95€
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