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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 
Eurostars Monumental 4****. 

Visita da cidade de Barcelona, 
colonia romana fundada nos 

finais do séc. I a.C. Destaque para 
as visitas ao Museu de Arqueologia 

da Catalunha e ao Museu de História 
de Barcelona. Almoço durante as 

visitas. Regresso ao hotel no fim do 
dia. Jantar e alojamento.

2º DIA – BARCELONA / GIRONA / 
BARCELONA
Partida rumo a Girona. Visita de dia 
inteiro de Ampúrias (Girona), colónia 
Grega, depois cidade romana. Local de 
desembarque romano em 218 a.C. Visita 
à cidade com entrada no Museu de 
Arqueologia. Almoço em restaurante 
local. No fim do dia, regresso a 
Barcelona. Jantar e alojamento.

3º DIA – BARCELONA / TARRAGONA
Saída com destino a Tarragona. 
Chegada ao Hotel Ciutat de Tarragona 
4****, instalação e almoço. De tarde 
visita da cidade com destaque para a 
Catedral, monumento gótico e o Circo 
Romano. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.

4º DIA – TARRAGONA
Continuação das visitas com paragem 
em Centcelles (Constanti 7km), villa 
romana e mausoléu com mosaico de teto 
do séc. IV d.C., apontado como possível 
túmulo do Imperador Constantino 
II. Segue-se a Torre dos Cipiões, 
monumento funerário edificado na 
primeira do séc. I d.C. e Aqueduto de les 
Ferreres, aqueduto de abastecimento à 
antiga Tarraco, edificado nos finais do 
séc. I a.C. Finalizamos no Arco de Bará, 
arco de triunfo de finais do séc. I d.C. 
e no Museu Arqueológico Nacional de 
Tarragona (Necropolis Paleocristiana). 
Almoço no hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA – TARRAGONA / BARCELONA / 
LISBOA
Manhã livre para atividades de gosto 
pessoal. Almoço no hotel. Em hora a 
indicar, transfer para o Aeroporto de 
Barcelona.
22h30 – Partida em voo Tap Air Portugal 
para Lisboa.
23h25 – Chegada a Lisboa.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Rodrigo Banha da Silva 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Barcelona/ 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 (pensão-completa);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais em português ou espanhol;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante 
de 121,83€ € (à data de 23.01.2018) – a reconfirmar e 
atualizar na altura da emissão da documentação);
• Acompanhamento permanente por responsável da 
TRYART;
• Seguro Multiviagens.

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

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante 
as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva. Os 
valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações 
em caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos 
de combustível e/ou eventuais novas taxas, tendo em conta a 
conjuntura internacional até ao momento da viagem.

16 A 20 MAIO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

1.300 €

200 €

A Catalunha é uma das mais ricas regiões em matéria de 
Arqueologia do Mundo Romano, e das mais significantes 
também, compondo uma rede cultural moderna e 
apelativa construída pelo Museu Arqueológico da 
Catalunha. Propomos visitar Ampúrias, antiga cidade 
grega e depois romana, Tarragona, cuja arqueologia 
foi classificada de Património da Humanidade, e os 
primórdios romanos da cosmopolita Barcelona. Ao 
longo do trajeto assomam os lugares frequentados 
pelos personagens maiores destas histórias: a 
família dos Cipiões, os Imperadores Augusto, 
Vespasiano e o malogrado Constantino II.

ESPANHA
COM RODRIGO BANHA DA SILVA


