
PROGRAMA INCLUI:
• Presença permanente do conferencista Prof. 
Pierre Léglise-Costa;
• Acompanhamento por um responsável da 
Tryvel durante toda a viagem;
• 4 noites de alojamento em hotéis de 4 (Nice) 
e 5 estrelas (Aix-en-Provence);
• 4 almoços e 2 jantares como descrito no 
programa incluindo água mineral e café ou 
chá;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Passagens aéreas Lisboa/Nice/Lisboa com 
direito a 23 kg de bagagem;
• Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível no montante de 126,12 € (à data 
de 14.08.2017) – a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes às 
refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

Os Grandes  Pintores 
no Sul de França
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1.950€

SUPLEMENTO
QUARTO  INDIVIDUAL

255€

1º DIA – LISBOA / NICE / 
ANTIBES / NICE

07h00 – Encontro dos 
participantes no Aeroporto 

de Lisboa. 09h00 – Partida 
no voo TP 488 para Nice. 

Chegada a Nice. Partida 
para Antibes. Almoço no 

Restaurante Aux Vieux Murs. 
De tarde, visita guiada ao Museu 

Picasso de Antibes, seguido de 
visita ao Museu Peynet do Desenho 

Humorístico. Regresso a Nice para 
check in e jantar no Hotel La Pérouse 

4* ou similar. Alojamento.

2º DIA – NICE / CAGNES-SUR-MER / 
NICE

Pequeno-almoço no hotel. Visitas guiadas 
ao Museu Matisse e ao Museu Chagall. 

Partida para Cagnes-Sur-Mer. Almoço no 
Restaurante Le Bistrot de la Marine. Pela 

tarde, visita do Museu Renoir. Resto da tarde 
livre em Cagnes-sur-Mer. Regresso a Nice. 
Jantar livre. Alojamento.

3º DIA – NICE / VENCE / VAUVENARGUES / 
AIX-EN-PROVENCE
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção 
a Aix-en-Provence. Almoço no Restaurante 
L`Ambroise à Vence. Pela tarde, visita à 
Montagne Sainte-Victoire e ao Atelier de Paul 
Cézanne. Partida para o Hotel Le Pigonnet 5* 
ou similar. Jantar livre. Alojamento.

4º DIA – AIX-EN-PROVENCE / ARLES / ST. 
REMY DE PROVENCE / AIX-EN-PROVENCE
Pequeno-almoço. Saída para Arles e visita aos 
locais relacionados com Van Gogh. Almoço 
no Restaurante La Chassagnette, em Arles. De 
tarde, visita do Hospital de St. Remy onde Van 
Gogh esteve hospitalizado e passagem pelos 
Baux de Provence e seus castelos. Regresso 
a Aix-en-Provence. Jantar de despedida no 
restaurante do hotel. Alojamento.

5º DIA – AIX-EN-PROVENCE / NICE / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. 08h30 – Transfer 
de saída do Hotel em Aix-en-Provence 
diretamente para o Aeroporto de Nice. 
Almoço livre. 13h10 – Partida no voo TP 485 
para Lisboa. 14h45 – Chegada prevista a 
Lisboa.

COM PIERRE LÉGLISE-COSTA

FRANÇA

Passear  pela Provença e pela Côte d’Azur tendo como objetivo a visita a alguns dos 
pintores mais famosos entre o fim do século XIX e o século XX que lá se estabelece-
ram, é ocasião para admirar as obras de arte e, ao mesmo tempo, tentar entender 
o que os atraiu naquelas paisagens, naquela luz, naquelas cores. Cézanne (1939-
1906) nasce e morre em Aix-en-Provence. Do seu atelier ia a pé até à Sainte 
Victoire, montanha que foi o objeto central de experiências pictóricas funda-
mentais, algumas das quais se encontram no belo Museu Granet. Renoir (1841-
1919) compra uma casa em Cagnes-sur Mer en 1907 onde se instala e, embora 
enfraquecido, pinta alegremente até ao fim da vida. Picasso nasce em Málaga 
em 1881 e morre em Mougins em 1973. A Provença foi durante décadas a sua 
terra de residência regular e terra de inspiração luminosa. Em 1946, Picasso 
instala-se e pinta no Castelo dos Grimaldi em Antibes, ao qual lega várias 
obras. Vinte anos depois o castelo torna-se oficialmente um Museu Picas-
so. Chagall, que nasce em 1887 na Bielorússia, falece em 1985 em Saint 
Paul de Vence onde se instalara a partir de 1948, deixando várias obras 
na região e a quem o Estado francês oferece um museu em Nice sobre 
a sua “mensagem bíblica”.

MIN. DE PARTICIPANTES: 20 PESSOAS


