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Anne Frank

ALEMANHA E HOLANDA
COM CLAÚDIA NINHOS

O Diário de Anne Frank mantém viva a história
desta adolescente, que se transformou no
símbolo dos milhões de judeus que foram
vítimas da política de extermínio do regime
Nacional-Socialista. O Diário transformouse numa das obras mais lidas em todo o
mundo, estando traduzido em mais de 70
línguas.
Esta viagem pela Holanda e Alemanha
pretende homenagear a memória
de Anne Frank. Lembrar o passado
e homenagear as vítimas do
Holocausto é a única forma de
evitar que se repita.

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 / AMESTERDÃO
06h30
–
Encontro
dos
participantes no Terminal 1 do
Aeroporto de Lisboa.
08h30 – Partida em voo TAP para
Amesterdão.
12h35 – Chegada ao Aeroporto de
Amesterdão.
Almoço livre. Visita a Amesterdão
incluindo o Bairro Cultural Judaico, o
Museu Histórico Judaico, a Biblioteca Ets
Haim (Livraria Montesinos), a Sinagoga
Portuguesa e o Museu Nacional do
Holocausto.
Transfer para o Hotel Westcord Fashion
4**** ou similar. Jantar no hotel e
alojamento.
2º DIA - AMESTERDÃO
A visita inicia-se na Merdewedeplein, n.º
37: local onde Anne Frank e a sua família
viveram durante 9 anos, antes de serem
deportados (Não está aberto ao público).
Em frente, na praça, uma estátua de
Anne Frank da autoria de Jeh Schepp.
Visita à Casa Museu Anne Frank: onde
viveram escondidos durante mais de dois
anos. Continuação para o Hollandsche
Schouwburg: grande teatro, utilizado
pelos nazis como principal centro de
deportação. calcula-se que entre 60 000
a 80 000 judeus tenham sido reunidos
aqui e transportados para o Campo de
trânsito de Westerbork. Almoço num
restaurante da cidade. Jantar livre e
alojamento no hotel.

3º DIA - AMESTERDÃO / BERGEN
BELSEN / BERLIM
Partida para Berlim, com paragem para
visita ao Campo de Concentração de
Bergen-Belsen. Almoço livre. Chegada
a Berlim no fim do dia. Check-in no
Hotel Park Inn 4**** ou similar. Jantar e
alojamento no hotel.
4º DIA - BERLIM
Visita a Berlim incluindo o Anne Frank
Zentrum, a Topografia do Terror, o Museu
Judaico, o Denkmal für die ermordeten
Juden Europas (visita ao memorial,
deixando algum tempo livre para que
quem quiser possa visitar a exposição
que se encontra sob o memorial) e a Casa
da Conferência de Wannsee. Almoço livre.
Jantar de despedida num restaurante da
capital da Alemanha. Regresso ao hotel.
Alojamento.
5º DIA - BERLIM / LISBOA
Manhã livre em Berlim. Transfer para o
aeroporto.
12h25 – Partida em voo TAP para Lisboa.
15h00 – Chegada ao Aeroporto de Lisboa.
FIM DA VIAGE

20 A 24 NOVEMBRO 2019

PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO
SUPLEMENTO INDIVIDUAL

2 060€
270€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento da conferencista Cláudia Ninhos
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para
percurso Lisboa / Amesterdão | Berlim / Lisboa, em
voos regulares TAP com direito a 1 peça de bagagem
até 23 kg;
• 4 noites de alojamento nos hoteis 4**** mencionados
ou similares, com pequeno almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa (meiapensão, incluindo água, café ou 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 49,84€ (à data de 06.03.2019) – a
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da
documentação);
• Acompanhamento permanente por responsável da
TRYVEL;
• Radioguias;
• 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.

