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Cartago,
A cidade que ousou
desafiar Roma

O

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.

1º DIA - LISBOA /
FRANKFURT / TUNES
14h50 – Encontro dos
participantes no Terminal 1 do
Aeroporto de Lisboa.
16h50 – Partida em voo Lufthansa
rumo a Tunes, via Frankfurt.

TUNÍSIA
COM HELENA TRINDADE LOPES

Ao encontro do espaço que nos permite
compreender a história da antiga Cartago,
colónia fenícia do Norte de África, que se
tornou a mais poderosa cidade de todo o
Mediterrâneo antes de Roma. Encerrada
entre os desertos e o “grande mar”, foi
a geografia que determinou o seu destino: colocar todo o mundo antigo em
contacto. Mas o mesmo Mediterrâneo
que a viu nascer, ditou o seu desaparecimento ás mãos de Roma, que
ansiava pela invenção do “Mare
Nostrum”.

2º DIA - TUNES / CARTAGO / TUNES
00h30 – Chegada a Tunes.
Transporte privativo para o Hotel Palais
Bayram 4****. Check-in e alojamento.
Visita ao Sítio Arqueológico de
Cartago: o Anfiteatro, as villas, as
Termas de Antonino. Almoço num
restaurante em Cartago. Visita à
Acrópole de Cartago, na colina de
Birsa, ao Museu Nacional de Cartago
e aos antigos portos de Cartago.
Jantar num restaurante em Tunes.
Alojamento.
3º DIA - TUNES / SIDI BOU SAID /
TUNES
Saída em direção a Sidi Bou Said,
cidade de artistas e pensadores.
Passagem pelo Café de Nates,
que Simone de Beauvoir e Jean
Paul Sartre frequentavam. Almoço
num restaurante em Sidi Bou
Said. Regresso a Tunes com visita

panorâmica da capital tunisina: Praça
do Governo, Mesquita Youssef Day,
Catedral de Saint-Vincent-de-Paul e
passagem pela Porta do Mar e visita à
Medina. Regresso ao hotel. Jantar em
restaurante. Alojamento.
4º DIA - TUNES
Dia livre em Tunes e almoço. Jantar
de despedida no Restaurante Dar El
Jeld. Transfer para o aeroporto.
5º DIA - TUNES / LISBOA
02h55 – Partida em voo Lufthansa
para Lisboa, via Frankfurt.
11h20 – Chegada a Lisboa.
FIM DA VIAGEM

31 OUTUBRO A
04 NOVEMBRO 2019
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

1.570€
260€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento da conferencista Helena Trindade
Lopes durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso
Lisboa / Frankfurt / Tunes / Frankfurt / Lisboa, em
voos regulares Lufthansa com direito a 1 peça de
bagagem até 23 kg;
• 3 noites de alojamento no hotel 4**** mencionado
ou similar, com pequeno almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa (pensão
completa, incluindo água, café ou chá);
• 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
montante de 203,68€ (à data de 20.02.2019) – a
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da
documentação);
• Acompanhamento permanente por responsável da
TRYVEL;
• Seguro Multiviagens.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;
• Gratificações;
• Despesas de caráter particular designadas como
extras.

