
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento do conferencista Pierre Léglise-
Costa 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 em hotel 4**** com pequeno 
almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa (meia-
pensão);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário;
• Radioguias;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 50,01€ € (à data de 21.02.2019) – 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.

FRANÇA
COM PIERRE LÉGLISE-COSTA

23 A 27 OUTUBRO 2019

Picasso é um artista, que ultrapassou 
largamente o âmbito dos meios culturais. 
O seu nome é conhecido no mundo 
inteiro. Poucos artistas atingem esse 
grau de universalidade. Para além da 
compreensão da obra, isso significa que 
tocou no essencial. 

1º DIA – LISBOA / 
PARIS

06h00 – Encontro 
dos participantes 

no Terminal 1 do 
Aeroporto de Lisboa.

08h00 – Partida em 
voo Tap Air Portugal 

para Paris (Orly).
11h25 – Chegada a Paris.

Transfer para a cidade 
e Almoço livre. De tarde 

saída para visita pedestre 
guiada pelas moradas do 

artista na capital francesa. 
Picasso vem pela primeira vez 

a Paris em 1900 para a célebre 
Exposição Universal. A partir de 

1901 reside regularmente em Paris. 
Em Montmartre, onde se instala, 
Bateau-Lavoir, Moulin de la Galette 
(que se tornou um restaurante). 
Ocasião para dar uma grande volta 
na colina de Montmartre e depois 
descer até à estação de metro 
Abbesses (onde ele foi fotografado) 
e ao Moulin Rouge (exterior). 
Vivências do grande artista nos 
períodos azul e rosa da obra. Check 
in no Hotel Littré 4**** e jantar no 
hotel. Alojamento.

2º DIA – PARIS
Dia consagrado a Montparnasse: 
Boulevard Raspail 242 pintou 
as Demoiselles d’Avignon, Place 
Picasso, cafés La Rotonde (algumas 
fotografias dele em frente com 
outros artistas e escritores) e 
Select. De seguida o grupo viaja de 
metro com visita à beira do Sena à 

Rue des Grands Augustins 7 onde 
se pode ver o prédio (exterior) e 
até entrar no pátio. Foi num sótão 
deste edifício onde Picasso pintou 
a Guernica em 1937. Almoço num 
restaurante em Paris. O dia termina 
no Centre Pompidou para ver as 
obras do Museu Nacional de Arte 
Moderna e ter uma visão geral de 
Paris quando se sobe ao 5° andar. 
Jantar livre. Alojamento.

3º DIA – PARIS
Visita guiada ao Museu Picasso. 
Neste museu está patente a maior 
coleção das suas obras, no admirável 
palácio do século XVII. Almoço num 
restaurante local. De tarde, passeio 
pedestre no famoso Bairro do 
Marais. Jantar livre. Alojamento.

4º DIA – PARIS
Visita guiada de manhã ao Musée 
d’Orsay. Almoço livre. De tarde 
visita panorâmica histórica de Paris 
em autocarro. Jantar de despedida 
no Restaurante La Coupole. 
Alojamento.

5º DIA – PARIS / LISBOA
Manhã e almoço livres. Em hora a 
indicar, transfer para o Aeroporto.
20h35 – Partida em voo Tap Air 
Portugal para Lisboa.
22h00 – chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1.870€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

560€

Picasso 
em Paris
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