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nosso mais recente projeto de viagens
com História, Património e Memória,
resultante da parceria entre o prestígio
do CNC - Centro Nacional de Cultura, o
conhecimento científico do CHAM - Centro
de Humanidades da Universidade Nova, e a
excelência da TRYVEL - Groups & Incentives.

A Sereníssima
República de Veneza
D

urante séculos Veneza foi um dos grandes centros mercantis do Mediterrâneo
e foi mesmo a principal escápula das trocas entre a Ásia e a Cristandade, com
particular destaque para o comércio das especiarias. Veneza projectou a sua força
sobretudo em direcção ao Mediterrâneo Oriental, nomeadamente para costa da margem
oriental do mar Adriático, e para a maior parte das ilhas gregas. Ao longo dos tempos
Veneza enfrentou grandes adversários, tendo começado por disputar a hegemonia do
Mediterrâneo com Génova e tendo sido depois um dos principais defensores da Cristandade
face à ofensiva otomana.
Hoje em dia a linha de costa que se estende de Veneza a Corfu é controlada por sete estados
diferentes (Itália, Eslovénia, Croácia, Bósnia-Herzgovina, Montenegro, Albânia e Grécia), o
que é um reflexo da importância crucial dessa linha de costa e da necessidade de todos os países
da região terem acesso ao mar. O que é interessante é que há 400 anos essa mesma linha de costa
era disputada por quatro potências: Veneza, o Sacro Império, os Turcos otomanos e a República
de Ragusa. Ou seja a enorme importância estratégica da região já justificava lutas e divisões.
A viagem por portos da Sereníssima e seus rivais proporciona um contacto intenso com o mundo
mediterrânico, ao mesmo tempo que os monumentos nos relembram os sucessivos senhores
dessa linha de costa desde o tempo dos Romanos.

João Paulo Oliveira e Costa
Historiador

ITÁLIA, ESLOVÉNIA, CROÁCIA, BÓSNIA-HERZGOVINA,
MONTENEGRO, ALBÂNIA E GRÉCIA
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA

04 A 16 ABRIL 2019

1º DIA - LISBOA / VENEZA
07h15 – Encontro dos participantes no Terminal 1 do Aeroporto
de Lisboa.
09h15 – Partida em voo Tap Air Portugal para Veneza.
13h05 – Chegada a Veneza. Transfer em vaporetto para o centro
da cidade. Almoço. Visita da cidade mundialmente famosa e
que surge das águas, como um milagre. A Praça de São Marcos
contrasta 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. Chegada ao Hotel Santa Marina 4****, instalação, jantar
e alojamento.
2º DIA - VENEZA
Continuação da visita de Veneza com almoço incluído. Jantar
livre e alojamento.

8º DIA - SPLIT / MOSTAR / NEUM / DUBROVNIK
Saída rumo a Mostar. Visita e almoço. Continuação para visita
de Neum. Finalizamos em Dubrovnik. Check-in no Hotel Hilton
5*****. Jantar livre. Alojamento.
9º DIA - DUBROVNIK
Visita de Dubrovnik com destaque para Mosteiro Franciscano
e antiga farmácia, Palácio Reitores, Catedral Assunção e
Museu Marítimo. Almoço. Continuação da visita. Jantar livre e
alojamento.
10º DIA - DUBROVNIK / KOTOR / DURRES
Partida para Kotor (Montenegro), visita incluído a Catedral
Sr.Tryphon. Almoço e partida para Durres (Albânia). Jantar livre
e alojamento no Hotel Empire 4****.

3º DIA - VENEZA / TRIESTE
Partida para Trieste. Visita de Trieste. Almoço. Check-in no Hotel
Continental 4****. Jantar livre e alojamento.

11º DIA - DURRES / IGOUMENITSA / CORFU
Breve visita do Museu Arqueológico. Almoço. Partida para
Igoumenitsa (Grécia). Chegada ao cais e embarque em ferry
para a ilha de Corfu. Check-in no Corfu Palace Hotel 4****. Jantar
livre e alojamento.

4º DIA - TRIESTE / KOPER / PULA / OPATIJA
Partida rumo à Eslovénia. Visita de Koper com entrada no
Palácio Pretoriano. Continuação para Pula e almoço. Visita de
Pula incluindo Anfiteatro. Finalizamos em Opatija. Check-in no
Hotel Remisens Premium 4****. Jantar livre e alojamento.

12º DIA - CORFU
Visita de Corfu. Almoço. Continuação da visita da cidade. Jantar
de despedida. Alojamento.

5º DIA - OPATIJA / RIJEKA / OPATIJA
Visita do Forte Trsat e da cidade de Rijeka. Almoço. Continuação
da visita. Regresso a Opatija. Jantar livre. Alojamento.
6º DIA - OPATIJA / TROGIR / SPLIT
Partida em direção a Split. Paragem em Trogir para almoço e
visita. Entrada na Catedral S. Lourenço e torre do sino. Chegada
a Split, check-in no Hotel Cornaro 4****. Jantar livre e alojamento.
7º DIA - SPLIT
Visita de Split incluindo entrada na catedral St.Domnius e
Templo de Jupiter. Almoço. Continuação visitas. Jantar livre e
alojamento.

13º DIA - CORFU / ATENAS / LISBOA
Em hora a indicar transporte ao Aeroporto.
11h25 – Partida em voo Aegean para Lisboa, via Atenas
16h25 – Chegada a Lisboa
FIM DA VIAGEM
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PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

4 450€
850€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de João Paulo Oliveira e
Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso
Lisboa / Veneza | Atenas / Lisboa, em voos regulares Tap
Air Portugal e Aegean com direito a 1 peça de bagagem
até 23 kg;
• 12 noites de alojamento nos hotéis 4**** mencionados ou
similares, com pequeno almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa (meia-pensão,
incluindo água, café ou chá);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Ferry de Igoumenitsa a Corfu;
• 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
montante de 160,59€ (à data de 12.12.2018) – a reconfirmar
e atualizar na altura da emissão da documentação);
• Acompanhamento permanente por responsável da
TRYVEL;
• Seguro Multiviagens.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Gratificações;
• Bebidas às refeições;
• Despesas de caráter particular designadas como extras.

