
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Anísio Franco 
durante toda a viagem;
• Acompanhamento por um elemento da Tryvel 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Londres / Lisboa, em voo regular 
TAP com direito a 1 peça de bagagem com 23 kg;
3 noites no Hotel Copthorne Tara Hotel London 
Kensington 4**** ou similar
• 3 almoços e 1 jantar;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais de expressão portuguesa ou 
espanhola;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário ;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Auriculares para todas as visitas;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
no montante de 99,50 € (à data de 07/06/2017 – 
a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Gratificações a guias;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras.

NOTA 01: Consulte-nos para mais informações 
sobre partida do Porto.
NOTA 02: Possibilidade de assistir a um espetáculo 
em Londres (opcional e a reconfirmar).

Os segredos 
de arte de 
Londres
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30 NOVEMBRO A 03 DEZEMBRO 2017

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1.195€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

185€

1º DIA – LISBOA / 
LONDRES

Comparência no Aeroporto 
de Lisboa 120 minutos antes 

da partida para formalidades 
de embarque num voo com 

destino a Londres – Heathrow. 
Transporte para o centro de 

Londres para almoço seguido 
de visita panorâmica. Visita da 

Coleção Wallace, um museu de 
arte, fundado com base na coleção 
de Sir Richard Wallace, doada pela 

sua viúva em 1897. A coleção inclui, 
ente outras obras de arte, pinturas 

do Séc XVII, como o exemplo d’ O 
Cavaleiro Risonho, do pintor barroco 

holandês Frans Hals; finas porcelanas 
de Sèvres e de Meißen; armaduras, 

mobiliário francês do século XVIII e várias 
obras de Rembrandt, incluindo um auto-

retrato. Jantar livre. Alojamento no Hotel 
Copthorne Tara Hotel London Kensington 4* 

ou similar.

2º DIA – LONDRES
Após o pequeno-almoço, saída para visita de 

dia inteiro a Londres. Visita do Museu Leighton 
House, a antiga casa do artista vitoriano Frederic, 

Lord Leighton (1830-1896). Trata-se de um dos 
edifícios mais notáveis do século XIX, contendo 
uma fascinante coleção de pinturas e escultura de 
Leighton e outros artistas seus contemporâneos. 
Segue-se a visita ao Museu Aspley, antiga 
residência dos Duques de Wellington em Londres, 
localizada em Hyde Park Corner. Apesar de 
Galeria de Arte e Museu aberto ao público, o 
atual Duque de Wellington, Arthur Wellesley, 8.° 
Duque de Wellington, ainda utiliza parte de Apsley 
House como residência temporária. Almoço em 
restaurante local. À tarde, visita da Casa Museu 
de Sir John Soane’s, um edifício projetado pelo 
arquiteto e colecionador John Soane (1753-1837), 
e visita da Galeria Courtauld. Conhecida pela sua 
coleção incomparável de pinturas impressionistas 
e pós-impressionistas, incluindo obras-primas de 
Monet, Van Gogh e Gauguin e a maior coleção de 
Cézannes no Reino Unido. No final, regresso ao 
hotel para alojamento. Jantar livre.

3º DIA – LONDRES
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita à 
Galeria de Arte Dulwich, a mais antiga galeria de 
arte de Londres e com uma das mais importantes 
coleções mundiais de pinturas de mestres europeus 
com Rembrandt, Rubens, Velázquez, Van Dyck, 
entre outros. Tempo livre para almoço e visitas 
de interesse pessoal. À noite, em hora a combinar 
localmente, saída para jantar de despedida num 
Restaurante local.

4º DIA – LONDRES / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel, check out e saída para 
visita do Palácio Eltham, um antigo palácio Real 
em Art Deco, situado em Eltham, a sudeste de 
Londres. Almoço em restaurante local seguido de 
transporte para o aeroporto de Londres Heathrow. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida num voo TAP com destino a Lisboa.

Londres é uma cidade onde num só dia podemos viver uma série de 
experiências culturais que vão desde os espetáculos, às exposições ou às 
palestras. É portanto difícil a escolha. O programa que agora propomos 
traduz-se numa seleção de locais e lugares que, apesar de tudo, são 
ainda pouco conhecidos da maioria das pessoas: as Casas Museu. 
Nesta viagem descobriremos lugares mágicos cheios de história e de 
obras de arte, espalhados por toda esta gigantesca cidade. Desde a 
Wallace collection, passando pela casa de Sir John Soane’s, até à 
Dulwich Picture Gallery.

COM ANÍSIO FRANCO

LONDRES


