
Paris
e Luís XIV
As Faces do Poder

1º DIA – LISBOA 
/ PARIS / SAINT 

GERMAIN-EN-LAYE / 
PARIS

04h30 – Encontro dos 
participantes no Terminal 

1 do Aeroporto de Lisboa.
06h30 – Partida em voo 

Tap Air Portugal para Paris 
(Orly). 09h55 – Chegada a 

Paris. Transporte privativo 
para Saint Germain-en-Laye. 

Almoço em restaurante local. De 
tarde visita ao Museu Nacional de 

Arqueologia e Castelo, residência 
real durante vários séculos e berço 

de vários soberanos. Regresso a 
Paris. Instalação no Hotel Littré 4****. 

Jantar no restaurante local. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

2º DIA – PARIS / VERSALHES / PARIS
Partida rumo a Versalhes, para visita de 
dia inteiro. A visita começa percorrendo 
os salões do Palácio, as escadarias, 
janelas e sacadas. Destaque para o 
quarto do Rei, galeria dos espelhos, 

sala da paz, sala da guerra e capela 
real. Almoço no restaurante do Palácio. 
De tarde visita dos jardins. Regresso a 
Paris. Jantar livre. Alojamento. 

3º DIA – PARIS / VERSALHES / PARIS
Regresso a Versalhes para conhecer 
o Grand Trianon (retiro de Luis XIV) 
e a exposição “Jean Cotelle, le Jeune 
(1645-1708) Le peintre des bosquets de 
Versailles”. Almoço num restaurante em 
Versalhes. Regresso a Paris com resto de 
tempo livre. Jantar livre e alojamento. 
Opcional: LES ÉCURIES ROYALES 
ET LA GALERIE DES CARROSSES. 
18h00 -Visita ao Museu dos Coches de 
Versalhes e espetáculo de Equitação.

4º DIA – PARIS
Visita ao Palácio do Louvre incluindo 
a observação exterior e das fundações 
medievais. Passagem pelo exterior da 
Académie Française. No Pavillon de 
l’Horloge visita à exposição “História do 
Palácio e do Museu” (peças e maquetas). 
Almoço livre num restaurante no Louvre. 
Tarde livre em Paris para visitar as 
coleções de Arte do Museu do Louvre. 
Jantar de Despedida num restaurante 
parisiense e alojamento no hotel.

5º DIA – PARIS / LISBOA
Manhã e almoço livre. Em hora a indicar, 
transfer para o Aeroporto de Orly.
20h55 – Partida em voo Tap Air Portugal 
para Lisboa. 22h20 – Chegada a Lisboa

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de António Camões Gouveia 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Paris / Lisboa, em voos regulares Tap Air Portugal 
com direito a 1 peça de bagagem até 23 kg;
• 4 noites de alojamento no hotel 4**** mencionado ou 
similar, com pequeno almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa;
• 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;
• Radioguias;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante 
de 132,75€ € (à data de 19.02.2018) – 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.
 

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 atual conjuntura 
internacional.
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27 JUNHO A 01 JULHO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO SINGLE

2.270€

590€

Olhando e interpretando traços edificados, institucionalizados e estéticos de Paris o objetivo desta 
visita é conhecer a atuação de Luís XIV ao longo dos anos de 1643 a 1715. Os palácios de Saint-Ger-
main-en-Laye, do Louvre e de Versailles são os espaços de Corte da fundamentação e da atuação 
política. As Écuries, a Académie Française e a Comédie-Française, as marcas de uma atitude de 
cultura como forma de poder e de domínio. Tendo presente estas realidades concorrentes na 
interpretação do Rei, de Paris e da “Europa francesa”, nas suas faces políticas e estéticas, conse-
guiram reunir-se todas estas dimensões num mesmo momento de viagem. Uma viagem a um 
Rei, aos seus palácios, às artes e aos saberes, afinal, à construção da imagem de um tempo de 
poder absoluto e de intenso mecenato cultural!

FRANÇA
COM ANTÓNIO CAMÕES GOUVEIA


