
TEFAF
2018
Viagem a pedido 
do GAMNAA

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento do conferencista de viagem 
Anísio Franco (MNAA);
• Passagem aérea em classe económica para per-
curso Lisboa /Bruxelas / Lisboa, em voo regular TAP 
com direito a 1 peça de bagagem com 23 kg;
• 3 noites de alojamento em hotéis de 4* em regime 
de alojamento e pequeno almoço;
• Refeições conforme programa (3 almoços e 2 jan-
tares) ;
• Todos os transportes como indicado no programa;
•  Guias locais de expressão portuguesa ou espanho-
la;
• Todas as visitas mencionadas;
•  Todos os impostos aplicáveis;
• Acompanhamento permanente de responsável 
TRYART;
• Bolsa de documentação contendo informação so-
bre os locais a visitar;
• Mochila TRYVEL;
• Radioguias;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 128,69 € (à data de 27/12/2017 – a re-
confirmar e atualizar na altura da emissão da docu-
mentação);
• Seguro Multiviagens;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros;
• Gratificações a guias e motoristas;
•  Tudo o que não esteja como incluído de forma ex-
pressa;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras.

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

MAASTRICHT
COM ANÍSIO FRANCO

15 A 18 DE MARÇO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO
SÓCIOS GAMNAA

1 550€

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

NÃO SÓCIOS GAMNAA

1 600€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

400€

A maior feira de arte e antiguidades do mundo atrai os melhores vendedores, 
académicos, críticos colecionadores. Todos que estiverem no campo das belas 
artes devem visitar a TEFAF (Feira Europeia de Belas Artes) em Maastricht. TEFAF 
Maastricht é uma festa anual para milhares de curiosos e amantes da arte.

Mais de 250 dos mais prestigiados vendedores de arte e antiguidades de 
diferentes nacionalidades reúnem-se na TEFAF Maastricht todos os anos. As 
obras-primas trazidas têm a sua qualidade, condição e autenticidade avalia-
das por um dos 150 especialistas.

1º DIA – LISBOA / BRUXE-
LAS / MAASTRICHT

06h40 – Encontro dos par-
ticipantes no Terminal 1 do 

Aeroporto de Lisboa.
08h40 – Partida em voo TAP 

para Bruxelas. 12h25 – Chega-
da a Bruxelas. Transfer em au-

tocarro para Maastricht. Almoço 
em caminho. À chegada a Maas-

tricht, acolhimento e visita à Tefaf 
(Feira Europeia de Belas Artes) a 

maior feira de arte e antiguidades do 
mundo, que reúne os melhores ven-

dedores, historiadores de arte, críticos 
e colecionadores. Os mais prestigiados 

vendedores de arte e antiguidades, de 
diferentes nacionalidades reúnem-se 

anualmente na TEFAF Maastricht, expon-
do obras primas de excelente qualidade, 

previamente avaliadas pelos especialistas 
credenciados. No final do dia, transfer para 

o Hotel Amrath 4**** ou similar no centro de 
Maastricht. Jantar livre.

2º DIA - MAASTRICHT
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à TEFAF 
Maastricht (almoço livre). Transfer assegurado a 
meio do dia para o hotel (hora a combinar local-
mente). Visita orientada pelos diversos setores da 
feira: antiguidades, arte, joalharia, Arte Moderna 
e contemporânea. No final do dia, transfer para o 
hotel. À noite jantar num restaurante da cidade. 
Alojamento no hotel.

3º DIA - MAASTRICHT / BRUGES
Pequeno-almoço no hotel e saída para Bruges. 
Chegada e almoço em restaurante local. Visita 
de Bruges, a “Veneza do Norte”, assim apelidada 
devido aos seus inúmeros canais que a cercam e 
atravessam, nascida do seu fulgor económico dos 
séc. XIII e XIV e classificada como Património da 
Humanidade pela UNESCO. Visita a pé pelo cen-
tro histórico da cidade: a praça central, que tem 
aproximadamente 600 anos, exibe as maravilhas 
arquitetónicas dos edifícios que a rodeiam. Visita 
ao Beguinage, convento rodeado de jardins fun-
dado em 1245. É hoje habitado por freiras da Or-
dem de São Bento. Aqui poderá ter uma ideia do 
dia-a-dia do séc. XVII. À noite jantar de despedida 
no restaurante Pomperlut. Instalação no Hotel De 
Tuiletieen 4**** ou similar. Alojamento.

4º DIA – BRUGES / BRUXELAS / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel e saída para Bruxelas. 
Almoço num restaurante da cidade. Em hora a 
combinar localmente, transfer para o aeroporto 
de Bruxelas.
18h50 – Partida em voo TAP para Lisboa.
20h35 – Chegada ao Aeroporto de Lisboa.


