
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Pierre Léglise-
Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Barcelona | Madrid / Lisboa, em 
voos regulares Tap Air Portugal com direito a 1 peça 
de bagagem até 23 kg;
• 4 noites de alojamento em hotel 4**** com pequeno 
almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa (meia-
pensão);
• Comboio alta velocidade (AVE) Saragoça/
Málaga (classe Preferente) e Málaga/Madrid (classe 
Preferente);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário;
• Radioguias;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 120,48€ € (à data de 04.01.2018) – a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Acompanhamento permanente por responsável da 
TRYART;
• 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.

ESPANHA
COM PIERRE LÉGLISE-COSTA

19 A 23 JUNHO 2018

Picasso é um artista, que ultrapassou largamente 
o âmbito dos meios culturais. O seu nome é 
conhecido no mundo inteiro. Poucos artistas 
atingem esse grau de universalidade. Para além 
da compreensão da obra, isso significa que 
tocou no essencial. Uma viagem às origens e 
um olhar sobre a obra será uma maneira de 
penetrar na genealidade e na liberdade da 
sua criação artística. A nossa viagem será 
como uma peregrinação pelas cidades de 
origem e pela obra do mais importante 
artista plástico do século XX.

1º DIA – LISBOA / 
BARCELONA

04h45 - Encontro 
dos participantes no 

Terminal 1 do Aeroporto 
de Lisboa.

06h45 – Partida em voo Tap 
Air Portugal para Barcelona.

09h35 – Chegada a Barcelona
Transfer para o Hotel Evenia 

Rossello 4****. Check In. 
Almoço livre. De tarde saída para 

visitas guiadas ao Museu Picasso 
e ao Palau de la Musica. Jantar 

em restaurante local. Regresso ao 
Hotel. Alojamento.

2º DIA – BARCELONA / ORTA DE SANT 
JOAN / SARAGOÇA / MÁLAGA

Partida do autocarro para a localidade 
catalã de Orta de Sant Joan. Visita dos 

lugares picassianos deste pueblo: Monte 
de Santa Bárbara e visita guiada ao Centre 

Picasso. Almoço em restaurante local. De 
tarde, partida de autocarro para Saragoça 
(estação comboios). Partida em comboio 
(AVE) para Málaga. Jantar livre a bordo. 
Chegada a Málaga e transfer para o Hotel 
Barcelo Malaga 4****.Alojamento.

3º DIA – MÁLAGA
Os primeiros anos da vida de Pablo Ruiz 
Picasso estão intimamente vinculados a 
Málaga, cidade em que nasceu em 1881. A 
sua essência malaguenha, vem antes de 
mais, por tradição familiar. A sua vida e obra, 
converteram-no mais tarde no mais famoso 
cidadão Malaguenho. A Fundación Picasso 
Museo Casa Natal tem como principal 
objetivo promover, enriquecer e difundir a 
figura e obra do artista a partir da cidade que 
o viu nascer. De seguida passamos defronte 
da segunda casa de Picasso. Aqui Picasso 
começou a desenhar, na Antigua Sede del 
Colegio de la Sagrada Familia. Este colégio 
foi fundado em 1874 por freiras francesas 
e foi o local onde estudou a menina Maria 
Dolores Ruiz Picasso, irmã do pintor. Plaza 
de la Merced – Monumento a Torrijos. 
Almoço livre. O espaço dos primeiros 
jogos do menino Pablo Ruiz Picasso, e 
quem sabe se também os seus primeiros 
traços na areia, forma feitos na Plaza de la 
Merced. No centro da praça encontra-se o 

Monumento a Torrijos. É considerado como 
o monumento civil urbano mais importante 
e caraterístico de Málaga do séc. XIX. Na 
Plaza de la Merced, fazendo esquina com 
a Rua Granada, ainda continua aberta a 
antiga farmácia de António Mamely, hoje 
“Farmácia Bustamante”. Este era o lugar 
onde o pai de Picasso se reunia com os seus 
amigos. Foi aqui que se encontrava quando 
um tremor de terra abalou a cidade no dia 
de Natal em 1884, tendo apanhado Jose 
Ruiz Blasco desprevenido, do qual Picasso 
guardou em mente esta lembrança trágica. 
De seguida vamos à Igreja de Santiago a 10 
de novembro de 1881. Esta Igreja é uma das 
mais antigas de Málaga, da qual se destaca 
o seu interior barroco e a torre mudéjar. 
Regresso ao Hotel. Tempo livre. Jantar em 
restaurante local. Alojamento.

4º DIA – MÁLAGA / MADRID
Visita monumental de Málaga visitando 
os pontos de interesse histórico mais 
importantes, como seja o Teatro Romano 
que foi construído no reinado do Imperador 
Augusto, e foi usado até ao sec. III; La 
Alcazaba, onde se celebrou a primeira 
missa depois da tomada de Málaga pelos 
Cristãos; Castelo de Gibralfaro, é famoso por 
ter sido palco final da conquista de Málaga 
por parte dos Reis Católicos em 1487, e a 
Catedral, mais popularmente conhecida por 
“A Manquita” (A manca) devido ao facto de 
só ter uma torre. Almoço livre em Málaga. 
Transfer a Estação CF Maria Zambrano 
(Málaga). Partida do comboio (AVE) 
para Madrid. Chegada a Madrid (Puerta 
de Atocha). Transfer para o Check in no 
Hotel Courtyard Princesa 4****. Jantar de 
Despedida no Restaurante BOTIN. Regresso 
ao Hotel. Alojamento.

5º DIA – MADRID / LISBOA
Vista guiada do Museu Reina Sofia. O museu 
alberga uma das melhores coleções de 
arte do Séc. XX de toda a Europa. Visita 
guiada da coleção Picasso, entre as quais se 
encontra a sua obra mais famosa: Guernica. 
Almoço e tarde livres. Em hora a indicar, 
transfer para o Aeroporto. 20h15 – Partida 
em voo Tap Air Portugal para Lisboa. 20h30 
– Chegada a Lisboa.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

2 250€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

325€
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