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1º DIA – LISBOA / 
LONDRES

06h30 - Encontro dos 
participantes no Terminal 

1 do Aeroporto de Lisboa.
08h30 – Partida em voo Tap 

Air Portugal para Londres 
(aeroporto de Heathrow).

11h25 – Chegada a Londres.
Transporte em autocarro para 

o Hotel Melia Whitehouse 4****. 
Almoço em restaurante local. 

Visita de Londres com destaque 
para o Imperial War Museum e os 

Churchill War Rooms, um bunker 
subterrâneo utilizado por Churchill 

e pelo governo britânico durante 
a Blitz para se manterem a salvo 

dos bombardeamentos alemães, um 
espaço que foi mantido tal como estava 

quando deixou de funcionar em 1945. 
Esse mesmo espaço acolhe o Churchill 

Museum, um museu dedicado ao estadista 
britânico, onde é possível descobrir objetos 

pessoais, como as suas pinturas, ouvir os 
seus discursos e conhecer inúmeras histórias. 
Jantar livre. Alojamento.

2º DIA – LONDRES / OXFORDSHIRE / 
BUCKINGHAMSHIRE / LONDRES
De manhã, partida para Oxfordshire. Vista a 
Blenheim Palace, local onde Churchill nasceu. 
Aqui iremos descobrir novas informações 
sobre a vida de Churchill durante a infância 
e juventude, visitando a renovada exposição, 
repleta de objetos de família. Descobriremos 
os seus lugares favoritos, quer no palácio, 
quer nos magníficos jardins, como a capela 
onde foi batizado ou o Templo de Diana, onde 
pediu em casamento a sua futura esposa, 
Clementine Hozier. Almoço em restaurante 
local. De tarde visita de Bletchley Park 
(Buckinghamshire), conhecido por “Estação 
X”, onde um grupo de cientistas, matemáticos 
e criptógrafos conseguiu decifrar o código 
“Enigma”, utilizados pelos alemães na 
transmissão de mensagens secretas. Churchill 
foi um defensor intransigente deste programa, 
tendo autorizado a concessão de todos os 
recursos necessários para que fosse bem-
sucedido. Regresso a Londres. Jantar livre. 
Alojamento.

3º DIA – LONDRES / KENT / LONDRES
Partida rumo a Chartwell (Kent). Aqui 
situava-se a sua casa de família, onde viveu 
desde 1924 até à sua morte, aos 90 anos de 
idade. Churchill afirmava frequentemente 
que “um dia longe de Chartwell era um dia 
perdido”, pois era aqui que procurava refúgio 
da intensidade da vida política. Os livros, as 
fotografias e os objetos pessoais remetem-
nos para a sua vida privada . No seu estúdio 
estão ainda expostas cerca de cinco centenas 
de pinturas. Será possível passear pelo 
extenso jardim e pelos lagos, que ele ajudou a 
projetar e a construir. Almoço em restaurante 
local. Regresso ao hotel. Jantar de despedida 
em restaurante londrino. Alojamento.

4º DIA – LONDRES / LISBOA
Visita ao Palácio de Westminster (Houses of 
Parliament), onde estão instaladas as duas 
Câmaras do parlamento do Reino Unido, do 
qual Churchill foi membro durante mais de 50 
anos. A Casa dos Comuns do período vitoriano 
foi destruída durante um incêndio provocado 
por um bombardeamento aéreo em 1941. Foi 
reconstruída e reaberta em 1950. Por sugestão 
de Churchill, a arcada dos Comuns foi 
reconstruída a partir da pedra danificada do 
arco original para simbolizar a continuidade 
da antiga Câmara. Em sua homenagem, a 
arcada foi designada de “Churchill’s Arch” 
e encontra-se ladeada por uma estátua em 
bronze sua e outra de Lloyd George. No 
exterior, frente ao Palácio, encontra-se uma 
outra estátua de Churchill. Quando morreu, o 
seu corpo esteve em Câmara Ardente durante 
três dias no Westminster Hall. Continuação 
para a St.Paul’s Cathedral, igreja anglicana 
localizada em Londres. Churchill ordenou 
durante a Blitz que a catedral fosse protegida 
a todo o custo, pelo que se tornou no símbolo 
da resistência do povo britânico. Sobreviveu 
aos bombardeamentos alemães, apesar de ter 
sido danificada. Depois da Guerra, Churchill e 
a sua mulher Clementine participaram num 
serviço de ação de graças na catedral a 13 
de maio, para celebrarem o Dia da Vitória. 
Foi aqui que teve lugar o serviço religioso 
aquando do funeral de Estado de Churchill, 
no qual estiveram presentes a rainha Isabel 
II e representantes de mais de 100 países. 
Na catedral é possível encontrar uma placa 
de bronze e um memorial em homenagem 
a Churchill. Almoço em restaurante local. 
Em hora a indicar, transporte privativo para 
o Aeroporto. 18h30 – Partida em voo Tap 
Air Portugal para Lisboa. 21h05 – Chegada a 
Lisboa.
   FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente da conferencista 
Cláudia Ninhos durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Londres /Lisboa, em voos regulares Tap Air 
Portugal com direito a 1 peça de bagagem até 23 kg;
• 3 noites de alojamento no hotel 4**** mencionado 
ou similares, com pequeno almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa (4 almoços, 
com água, café e chá e ultimo jantar com vinho, água, 
café e chá);
• 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 128,72€ € (à data de 02.07.2018) – a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Acompanhamento permanente por responsável da 
TRYART;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

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

28 A 31 OUTUBRO DE 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

1 650€

240€

Winston Churchill é uma das figuras mais marcantes do 
século XX. Nasceu em 1874, no Palácio de Blenheim Pala-
ce (Oxfordshire), no seio de uma família da aristocracia 
britânica. Aluno medíocre, cedo ingressou no exérci-
to britânico por pressão do seu pai. Como oficial do 
regimento de cavalaria e correspondente de guerra, 
passou por diversos palcos de guerra. A sua entrada 
na vida política nacional deu-se pela mão do Par-
tido Conservador, pelo qual foi eleito deputado 
em 1900. Quatro anos depois rompeu com os 
conservadores e aderiu ao Partido Liberal. O seu 
percurso na vida pública, pautado pela contro-
vérsia, estender-se-ia ao longo das próximas 
cinco décadas. Nomeado Primeiro-Lorde do 
Almirantado em 1911, exerceu diversos car-
gos ministeriais antes de ocupar o lugar de 
Primeiro-Ministro durante dois mandatos.

INGLATERRA
COM CLAÚDIA NINHOS


