
1º DIA – LISBOA / VENEZA 
/ PÁDUA

05h00 – Encontro dos partici-
pantes no Terminal 1 do Aero-

porto de Lisboa.
06h55 – Partida em voo Tap Air 

Portugal para Veneza
10h45 – Chegada a Veneza.

Transfer em vaporetto para o centro 
da cidade. Almoço em restaurante 

local. Visita da cidade mundialmente 
famosa e que surge das águas, como 

um milagre. A Praça de São Marcos con-
trasta com a cidade labiríntica, repleta 

de ruas com casas gastas pela corrosão 
incontrolável da água. A nossa visita incluí 

a Praça e Basílica de São Marcos, o Palácio 
Ducal e a Ponte dos Suspiros. Continuação 

para Pádua. Chegada ao Hotel Sheraton Four 
Points 4****, instalação, jantar e alojamento.

2º DIA – PÁDUA / MALCONTENTA / PÁDUA
Visita de Pádua, com destaque para a Basílica de 

Santo António com as suas cúpulas bizantinas, que 
alberga o túmulo de Santo António. Almoço em res-

taurante local e partida para visita à vila Pisani, Pro-
jectada por Andrea Palladio em 1542, por encomenda 

dos irmãos Pisani, de Veneza. Segue-se a visita à Villa 
Foscari. Encarregado do projeto da villa dos irmãos 
Foscari, Andrea Palladio exaltou ao máximo as funções 
de representação e de residência de campo, para as 
nobres distrações a que estava destinado o edifício, 
evitando elementos rústicos e ambientes de uso agrí-
cola, ao contrário da articulação arquitetónica adotada 
em outras das suas famosas villas. Regresso a Pádua. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – PÁDUA / VICENZA
Partida para visitar Vicenza e o seu centro histórico 
considerado Património da Humanidade da Unesco. 
Visita à Piazza dei Signori, originalmente um fórum 
romano e o lugar do mercado, que tem sido tradicio-
nalmente, o lugar de negócios e lazer da cidade. Aqui 
se encontra a Basílica de Palladio e a torre Bissara. Vi-
sita ao Teatro Olímpico, projetado por Andrea Palladio 
entre 1580 e 1585. Almoço e saída para visitar a Villa 
Capra la Rotonda, classificada Património Mundial pela 
UNESCO desde 1994, é uma das mais belas e famosas 
villas de Andrea Palladio (1508 – 1580) e provavelmente 
de todas as villas do Veneto, sendo um dos mais ce-
lebrados edifícios da História da Arquitetura. Segue-se 
a visita à Villa Valmarana ai Nani. A villa, de pequenas 
dimensões, foi encomendada por dois primos da famí-
lia Valmarana, Giuseppe e Antonio, para as terras her-
dadas em comum em Vigardolo, poucos quilómetros a 
norte de Vicenza. A necessidade de alojar no mesmo 
edifício dois núcleos familiares, poderá explicar a parti-
cular disposição das salas, organizadas em dois aparta-
mentos autónomos e simétricos, acessíveis pelo salão 
posterior, existente no lugar da loggia frontal, comum 
aos dois primos. muito interessante pelos seus frescos 
e anões. Regresso a Vicenza ao final da tarde. Jantar e 
alojamento no Hotel Vicenza de la Ville 4****.

4º DIA – VICENZA / VEDELEAGO / MASER / LONEDO 
DI LUGO / CALDOGNO / VICENZA
Saída para visita à a Villa Emo, em Vedeleago. Cons-
truída por Andrea Palladio em 1559 para a família Emo 
de Veneza. Ainda permanece como um edifício exce-
cionalmente belo no seu ambiente, tal como estava 
quando foi concluído. Continuação para visitar a Villa 
Barbaro em Maser. Decorada com um ciclo de frescos 
que representa uma das obras-primas de Paolo Vero-
nese. O complexo inclui um templo paladino, classifi-
cado como Património Mundial pela UNESCO. Almoço. 
Após esta refeição visita às Villa Godi e Villa Piovene, 
villa quinhentista italiana que foi alvo de uma interven-
ção do arquiteto Andrea Palladio, cerca de 1539, com 
intervenções posteriores de Francesco Muttoni e à Villa 
Godi. Foi um dos primeiros projetos de Andrea Palla-
dio, como regista o próprio arquiteto em I Quattro Libri 
dell’Architettura, a sua obra sobre a teoria da arquite-
tura. A construção do edifício foi encomendada pelos 
irmãos Girolamo, Pietro e Marcantonio Godi. Teve início 
em 1542, com modificações sucessivas sobre a entrada 
e sobre os jardins nas traseiras. Finalizamos com a visita 
à Villa Caldogno. Palladio, amigo de família dos Caldog-
no, interveio sobre uma estrutura pré-existente, talvez 
da primeira metade do século XV, bem visível na meia-
-cave que hospeda atualmente a biblioteca municipal. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

5º DIA – VICENZA / CRICOLI / POJANA MAGGIORE/ 
FRATTA POLESINE / VICENZA
Partida rumo à Villa Trissino. Pertenceu ao humanista 
Gian Giorgio Trissino. Foi construída, na sua maior par-
te, no século XVI e está associada, tradicionalmente, à 
figura do arquiteto Andrea Palladio. A construção é de 
importância inegável no “mythos” sobre Palladio. Em 
1994, a UNESCO designou a Villa Trissino como parte 
do lugar Património da Humanidade designado como 
“Vicenza, Cidade de Palladio”. Almoço num restaurante 
local. Visita à Villa Pojana. O edifício é espelho da ori-
gem militar do cliente, ligada à arte da guerra, embora 
em parte convertido à atividade agrícola, tanto que o 
“cavaleiro” Bonifacio Pojana encomendou a Palladio 
uma villa que na sua composta elegância reevocasse a 
sobriedade e a austeridade da vida militar. Também nos 
ambientes interiores se retomaram temáticas ligadas 
às artes da guerra através das decorações. Finalizamos 
com a visita da Villa Badoer, construída em 1557 em 
Fratta Polesine. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

6º DIA – VICENZA / MILÃO / LISBOA
Manhã e almoço livre. Em hora a indicar, transfer para o 
Aeroporto de Milão.
17h00 – Partida em voo Tap Air Portugal para Lisboa.
18h50 – Chegada a Lisboa.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

1 990€ 220€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Anísio Franco durante 
toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Veneza | Milão / Lisboa, em voos regulares Tap 
Air Portugal com direito a 1 peça de bagagem até 23 kg;
• 5 noites de alojamento nos hoteis 4**** mencionados 
ou similares, com pequeno almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa (pensão-com-
pleta, exceto ultimo almoço);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Radioguias;
• 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 mon-
tante de 109,19€ € (à data de 06.02.2018) – a reconfir-
mar 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 IMPORTANTE: 
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 con-
juntura internacional até ao momen-
to da viagem.

A figura do arquiteto Andrea Palladio serve-nos de pretexto 
para organizar um passeio à região do Veneto. As obras 
deste artista são de tal modo fascinantes, que lograram 
ganhar um lugar único na história da arte ocidental 
de forma que até se atribui o nome do arquiteto 
a um estilo de edificações. A beleza e o rigor das 
linhas arquitetónicas clássicas, o enquadramento 
paisagístico e o refinamento dos detalhes fazem 
com que a visita a cada uma destas villae rústicas 
seja uma experiência surpreendente, que levou o 
poeta e escritor alemão Goethe a afiançar que o 
arquiteto incutia algo de divino em cada um dos 
seus projetos. Neste passeio propõe-se a visita 
a grande parte das obras que o arquiteto, 
teórico e cenógrafo do alto Renascimento 
criou, assim como outros que de perto foram 
marcados pela teoria artística palladiana.

ITÁLIA
COM ANÍSIO FRANCO 

VIAGEM 

Palladio e o
Veneto


