
1º DIA – LISBOA / LON-
DRES

05h40 – Encontro dos 
participantes no Terminal 

1 do Aeroporto de Lisboa.
07h40 – Partida em voo TAP 

para Londres
10h20 – Chegada a Londres.

O Tour de Harry Potter tem 
início com a visita à Estação de 

Kings Cross para ver a plataforma 
9 ¾ onde Harry começa sua jorna-

da para Hogwarts School of Witch-
craft and Wizardry. Não se esqueça 

de que a plataforma não é visível para 
Muggles! Revezam-se segurando o pu-

nho de um carrinho de bagagem que 
o British Rail cortou gentilmente pela 

metade e afixou-se na parede – o melhor 
para dar a impressão de que está desapa-

recendo no mundo mágico alternativo, onde 
os comboios partem para a escola dos ma-
gos. Caminhe nos passos de Harry e Hagrid 
no mercado vitoriano Leadenhall. Siga a rota 
do ‘Knight Bus’ em torno dessas pequenas 
ruas, tal como a Brockdale Bridge. Continue 
para Australia House on the Strand, sede da 
Alta Comissão Australiana, que foi transfor-
mada em Gringotts Wizarding Bank. Dê um 
passeio pela Charing Cross Road, que ganhou 
vida como Diagon Alley onde todas as lojas 
do Wizard são. Almoço livre. Check in e jan-
tar no Hotel Hilton Olympia 4*, em Londres. 
Alojamento.

2º DIA – LONDRES / LEAVESDEN / LONDRES
De manhã, partida de autocarro para o WAR-
NER BROS. STUDIO TOUR para explorar a ma-
gia da série de filmes Harry Potter de renome 
mundial – o mais bem-sucedido de todos os 
tempos. Nestes estúdios foram produzidos os 
8 filmes de Harry Potter. O Studio Tour dura 
aproximadamente três horas. Apenas uma 
pequena parte é guiada, deixando-lhe muito 
tempo e flexibilidade para explorar a atração 
ao seu gosto. Aqui também se revelam alguns 
dos segredos cuidadosamente guardados, 
incluindo fatos sobre os efeitos especiais e 
animatronics de tirar o fôlego que tornaram 
esses filmes tão populares em todo o mundo. 
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Almoço num restaurante nos Estúdios. Re-
gresso ao hotel. Jantar. Alojamento.

3º DIA – LONDRES / OXFORD / LONDRES
Partida do hotel em autocarro através do 
campo Inglês para Oxford. Veja Christ Church, 
em Oxford, onde os fãs de Harry Potter serão 
encorajados para uma visita ao Salão Hogwart 
através da escada do século XVI filmada na 
cena do filme, seguido de um passeio pelos 
seus claustros milenares, cenário para várias 
cenas, incluindo quando Harry recebe mos-
trou o troféu que seu pai ganhou como um 
“Seeker” no jogo de Quadribol. Almoço num 
restaurante em Oxford. De tarde, desfrute de 
um passeio a pé, incluindo visitas a locais de 
filmes utilizados nos filmes de Harry Potter, 
“Filosofia”, “Câmara dos Segredos” e “Cálices 
de fogo”. Andando em torno da Oxford his-
tórica você quase sentirá Harry, Hermione e 
Ron logo atrás de si nalgum universo paralelo 
mágico! Por volta das 17h00 regresso ao hotel 
em Londres após um dia bem passado. Jantar 
e alojamento.

4º DIA – LONDRES
Dia de visita a Londres com cruzeiro no rio 
Tamisa. Veja vários marcos da sequência de 
“perseguição do assistente” da Ordem da 
Fénix, onde vários membros do “Exército de 
Dumbledore” (partidários dos alunos de Har-
ry Hogwarts) correm com as suas vassouras 
por cima de Londres para uma briga com os 
leais seguidores de Voldemort, os sinistros 
dos Death Eaters. Por sua conta, ao viajar por 
Londres no metro, certifique-se de parar na 
estação de metro de Westminster, uma das 
principais localizações da visita de Harry e do 
Sr. Weasley (pai de Ron) ao viajar para uma 
audiência do Ministério da Magia. Também 
fique atento à estrada da estação para uma 
cabine telefónica vermelha perto da Scotland 
Yard que foi usada pelos cineastas como a en-
trada secreta do Ministério da Magia. Almoço 
e jantar em Londres.

5º DIA – LONDRES / LISBOA
Transporte ao Aeroporto de Heathrow.
16h35 – Partida em voo TAP para Lisboa.
19h10 – Chegada prevista a Lisboa.

“A magia de da saga Harry Potter está hoje muito 
para além dos livros de J. K. Rowling ou dos filmes 
que foram produzidos ao longo dos anos. Agora 
que se completaram 20 anos do lançamento 
do primeiro livro, sugiro um contacto especial 
com essa magia. O que que proponho é juntar 
um grupo de viajantes para uma visita aos 
lugares e estúdios onde essa magia se 
continua a celebrar. Conheci e acompanhei 
toda esta saga do cinema desde o 
primeiro filme. Entrevistei as estrelas, 
as crianças que foram escolhidas e se 
transformaram ao longo dos anos em 
grandes atores.”               
MÁRIO AUGUSTO
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PROGRAMA INCLUI:
• Presença do conferencista Mário Augusto durante 
toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Londres /Lisboa em voos regulares Tap Air 
Portugal com direito a 1 peça de bagagem até 23 kg;
• 4 noites de alojamento em hotel de 4****;
• Refeições de acordo com o presente programa de 
viagem;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais em português ou espanhol;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento permanente de responsável 
TRYART;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 146,76 € (à data de 24.11.2017) – a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Seguro Multiviagens.

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

04 A 08 ABRIL 2018

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO 
STANDARD

QUARTO CASAL

QUARTO FAMILIAR

SUPLEMENTO QUARTO INDIVIDUAL

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO FAMILIAR 
(QUARTO DUPLO COM SOFÁ CAMA) 
CRIANÇA ATÉ 11 ANOS

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO FAMILIAR 
(QUARTO DUPLO COM SOFÁ CAMA) ADULTO

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO FAMILIAR 
(QUARTO DUPLO COM SOFÁ CAMA) CRIANÇA 
DOS 12 AOS 18 ANOS

1.350 €

320 €

1.220 €

1.550 €

1.350 €


