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Epopeia
de Napoleão

1º DIA – LISBOA /
MARSELHA / TOULON
/ MARSELHA
06h10
–
Encontro
dos participantes no
Terminal 1 do Aeroporto
de
Lisboa.
08h10
–
Partida em voo TAP para
Marselha. 11h30 – Chegada
a Marselha. Transporte para
Toulon e almoço, com iguarias
mediterrânicas. Visita ao Mont
Faron (fortins do cerco), ao Forte
Balaguier, ao Porto e ao Museu
Naval de Toulon, onde Napoleão
Bonaparte ganhou notoriedade
como Capitão de Artilharia. Será
possível ver do exterior a uma das
mais importantes Bases Navais de
L’Armée de Mer, onde estão dos mais
importantes navios de guerra da Frota
Francesa do Mediterrâneo. Regresso
a Marselha. Check in no Hotel Mercure
Vieux Port 4* ou similar categoria. Jantar e
alojamento.
2º DIA – MARSELHA / BASTIA
Transporte ao aeroporto e embarque em
voo regular para Bastia, cidade situada
na alta Córsega, ilha natal de Napoleão.
Chegada e início da visita à famosa ilha
incluindo o Cabo Corso e a Cidadela de
Bastia, antiga e plana de História desde o
período fenício. Almoço. Continuação das
visitas. Check in no Hotel des Gouverneurs
ou similar categoria. Jantar e alojamento.

FRANÇA
COM SÉRGIO VELUDO COELHO

Napoleão Bonaparte (1769-1821) nasceu em Ajaccio, capital da ilha de Córsega, no dia 15 de Agosto de 1769.
Filho de Carlos Maria Bonaparte, jurista, e de Letízia Ramolino, uma família da pequena nobreza da Ligúria, na Itália. Com 10 anos de idade ingressou no Colégio Militar de Brienne Le-Chateaux, Departamento
de Champagne-Ardennes, em França. Entre 1779 e 1784 estudou Ciências exatas e História, narrações
militares e biografias de homens ilustres, enquanto os seus colegas brincavam no recreio. Em 1784
ingressou na Escola Real Militar de Paris, em Artilharia. Em 1789, eclode a Revolução Francesa, com s
ascensão da burguesia ao poder. Em 1793, Napoleão teve sua grande oportunidade em Toulon, cercada pelo exército do Diretório. Derrotou os revoltosos, sendo nomeado general de brigada. Nessa
época conhece Josefina de Beauharnais, casando com ela no dia 9 de março de 1796. No comando
do exército francês, derrota os seus inimigos no Egipto, na Itália e na Áustria. Faz-se Imperador
dos Franceses, e é coroado na catedral de Notre Dame, em 1804. Em 1806, decreta o bloqueio
continental contra a Inglaterra. Só Portugal não irá cumprir esta imposição.

3º DIA – BASTIA / AJACCIO
Partida para Ajaccio, capital da Córsega.
Visita de Ajaccio, com destaque para a Casa
Bonaparte, o Museu Fesh de Belas Artes e a
Catedral de Nossa Senhora da Assunção de
Ajaccio. Almoço típico corso. Continuação
das visitas, usufruindo da paisagem cultural
que oferece esta cidade. Check-in no
Hotel Mercure Port D’Ajaccio 4* ou similar
categoria. Jantar e alojamento.
4º DIA – AJACCIO / PARIS
Transporte ao aeroporto e embarque em voo
regular para Paris. Chegada e transporte ao
hotel. Almoço. Check in no Hotel Concorde
Montparnasse 4*ou similar categoria. Jantar
e alojamento.
5º DIA – PARIS / FONTAINEBLEAU /
BRIENNE-LE-CHÂTEAU / PARIS
Partida rumo ao Palácio de Fontainebleau,
um dos maiores de França e uma das
residências favoritas de Napoleão, das
mulheres da sua vida e de parte da sua
família. Almoço. Continuação para Brienne
Le-Chateaux, onde Napoleão fez o curso
de Artilharia, e visita ao Museu Napoleão.
Regresso a Paris. Jantar e alojamento.
6º DIA – PARIS
Visita a Paris, com destaque para a “École
Royale Militaire”, e o Hôtel des Invalides
(visita ao Museu Militar e Túmulo de
Napoleão) com evocação das batalhas
mais importantes, os exílios, a morte e o
regresso do ataúde de Napoleão a Paris em
1840, dizem que com o corpo incorrupto
do Imperador, da longínqua Ilha de Santa
Helena. Almoço em Paris. Visita ao Palácio
de Malmaison, uma outra magnificente
residência
onde
Napoleão
passou
momentos felizes. Jantar de despedida num
restaurante da Cidade Luz, com espírito
bonapartista. Regresso ao hotel. Alojamento
7º DIA – PARIS / LISBOA
Manhã e almoço inteiramente livres em Paris
Transporte ao Aeroporto de Orly.
20h40 - Partida em voo TAP para Lisboa
22h05 – Chegada prevista a Lisboa

DE 01 A 07 ABRIL 2018
MIN 20 PARTICIPANTES
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

2720€

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

450€

PROGRAMA INCLUI:
• Presença do conferencista, Professor Doutor
Sérgio Veludo Coelho, durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para
percurso Lisboa / Marselha e Paris /Lisboa em voos
regulares Tap Air Portugal com direito a 23 kg de
bagagem;
• Voos domésticos Marselha /Bastia e Ajaccio /
Paris com direito a 23 kg de bagagem;
• 6 noites de alojamento em hotéis de 4****;
• Pensão Completa sem bebidas (desde o almoço
do 1º dia ao jantar do 6º dia);
• 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;
• Acompanhamento permanente de responsável
TRYART;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível
no montante de 188,86 € (à data de 09.11.2017) –
a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da
documentação);
• Seguro Multiviagens.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;
• Despesas de caráter particular designados como
extras.

