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Mais Antiga
Fronteira
Alentejo
Na Companhia dos
Cavaleiros de Santiago

NA COMPANHIA DOS CAVALEIROS DE SANTIAGO
Portugal tem a mais antiga fronteira do mundo, através do Tratado de Alcanizes, de 1297, 
que, grosso modo, continua em vigor. Linha demarcadora, que encerrou dentro de si um 
povo com uma só língua disperso por um território diversificado. A sua estabilidade muito 
contribuiu para que Portugal fosse o primeiro estado europeu onde se manifestaram 
sentimentos claros de nacionalidade. A Tryvel, o CNC e o CHAM vão à procura dos sinais 
dessa fronteira centenária. No século XII, o curso do rio Tejo marcava o limite meridional 
consolidado do reino de Portugal. As conquistas levadas a cabo por D. Afonso 
Henriques no Alentejo entre a conquista de Lisboa (1147) e o desastre de Badajoz 
(1169) foram quase todas perdidas no contra-ataque almóada de 1190 e só um quarto 
de século mais tarde os portugueses lograram avançar definitivamente para sul. A 
conquista de Alcácer do Sal, em 1214, foi o primeiro passo, mas seria no segundo 
quartel do século XIII que a reconquista se consumou. Se a consolidação da linha 
acima do Tejo teve o contributo decisivo dos cavaleiros da Ordem do Templo, na 
cavalgada além Tejo sobressaíram os membros da Ordem de Santiago, sediados 
em Palmela e que ganharam para a coroa e para si uma parte significativa dos 
castelos alentejanos.
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15 A 18 FEVEREIRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

870€

195€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento do conferencista João 
Paulo Oliveira e Costa;
• Acompanhamento por responsável Tryvel;
3 noites de alojamento nos hoteis 
mencionados ou similares;
• Refeições com bebidas incluídas conforme 
o programa;
• Todos os transportes conforme o programa;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

PORTUGAL E ESPANHA
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA

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.

1ºDIA - LISBOA / ALCÁCER DO SAL / BEJA
13h30 – Encontro dos viajantes à partida de Lisboa 
em Sete Rios (defronte da entrada principal do Jardim 
Zoológico).
14h00 – Partida de autocarro para a Alcácer do Sal. 
Visita a Alcácer do Sal, incluindo a igreja matriz, a cripta 
arqueológica do castelo e as ruínas do fórum romano.
Continuação da viagem para Beja. Check-in na Pousada 
Convento de Beja 4**** ou similar. Jantar na pousada. 
Alojamento.

2ºDIA - BEJA / MÉRTOLA / BEJA
De manhã, breve visita pelo centro histórico de Beja 
incluindo o castelo. Partida para a visita a Mértola, 
incluindo o castelo, o batistério, a antiga mesquita e o 
museu municipal. Almoço no Restaurante o Brasileiro. 
Regresso a Beja. Jantar no Restaurante Dom Dinis. 
Alojamento.

3ºDIA - BEJA / SERPA / AROCHE / ARACENA
Partida rumo a Serpa com visita ao castelo. Continuação 
da viagem para Aracena, com paragem em Aroche 
para conhecer o seu castelo. Almoço em Aracena no 
Restaurante Jesus Carrion. De tarde, visita ao castelo. 
Check-in no hotel Convento de Aracena 4**** ou similar. 
Jantar no hotel. Alojamento.

4ºDIA - ARACENA / NOUDAR / BARRANCOS / MOURA 
/ LISBOA
Partida em direção a Barrancos com visita ao Castelo 
de Noudar. Almoço no Restaurante A Esquina, em 
Barrancos.  Em Moura visita à Igreja de São João 
Baptista. Regresso a Lisboa.

FIM DA VIAGEM



Vinhos
do Alentejo

1º DIA –LISBOA / CRATO / 
CAMPO MAIOR / ELVAS

07h45 – Encontro dos 
Trywiners em Sete Rios, 

defronte da porta principal 
do Jardim Zoológico. Partida 

em autocarro de turismo para o 
Crato. Visita e prova de vinhos na 

HERDADE DA ROCHA. A Herdade 
da Rocha, no Crato, em Portalegre, 

foi inaugurada em 2019 assim como 
um pequeno monumento / estrutura 

batizado de ‘Retiro da Paz’, dois 
projetos distintos mas inseridos no 

mesmo sonho de fazer da herdade um 
projeto de enoturismo, de meditação 

e paz. José Ramos Horta, ex-presidente 
de Timor leste e Prémio Nobel da Paz em 

1996; esteve presente, foi homenageado e 
discursou sobre a importância da paz. Mário 

Rocha é empresário na área do mobiliário e 
proprietário destas terras, onde toda a família 

está envolvida e participa. A nova adega, 
iniciada em 2014 e terminada agora, tem Mária 

Rocha – filha do empresário – como responsável 
de enoturismo. Aliás, a adega com cerca de 

2000m2 na parte subterrânea e ao nível do solo, foi 
construída a pensar nesta área, havendo uma zona 
na parte superior que permite às pessoas fazerem 
provas de vinho e conferências. Continuação para a 
ADEGA MAYOR. Almoço, visita à adega, Museu do 
Café e prova de vinhos. Há alguns anos o empresário 
Rui Nabeiro decidiu investir num projeto relacionado 
com o vinho, em anda comparado ao que fez durante 
toda a sua vida na área do café, mas sempre com 
a mesma atitude empreendedora. O arquiteto Siza 
Vieira idealizou e desenhou os traços desta que 
é a primeira adega de autor a ser construída em 
Portugal. Inaugurada em 2007, é um projeto que une 
a arte ao mundo do vinho. Trata-se de um edifício 
de linhas retas, caiado a branco, dividido em dois 
pisos na sua maior extensão e com um terceiro piso 
destinado a uso turístico e promoção dos vinhos. 
No interior convivem os espaços destinados à 
produção ao armazenamento, e as zonas sociais 
foram concebidas para a prova e fruição do vinho. 
Atualmente Rita Nabeiro é a cara do projeto e tem 
demonstrado a mesma garra e dinamismo do avô. 
Finalizamos em Elvas, com jantar no Restaurante 
El Cristo. Alojamento no Hotel Vila Galé Collection 
Elvas.

2º DIA –ELVAS / MONFORTE / REGUENGOS DE 
MONSARAZ / VILA DE FRADES / ALVITO
Partida para visita, prova de vinhos e almoço na 
TORRE DA PALMA. Inaugurado em Maio de 2014, o 
Torre de Palma Wine Hotel também produz vinhos e 
pertence a Ana Isabel e Paulo Rebelo, um casal de 
farmacêuticos apaixonados pelo Alentejo, por vinho 
e turismo. O hotel foi buscar inspiração aos romanos, 
mais especificamente à prestigiada família Basilii, 
que ali morou nas vizinhas ruínas da Torre de Palma 
e se dedicava à produção de vinho e criação de 
cavalos lusitanos. Mais tarde, por ali passaram muitos 

outros proprietários, entre os quais a Ordem de Avis, 
a coroa portuguesa e até uma cooperativa agrícola. 
Um rol de histórias que se cruzaram até o destino ter 
traçado para estas terras um triste estado de total 
abandono. Ao adquirirem a propriedade em 2006, 
os novos donos recuperaram edifícios e investiram 
na plantação de mais vinha, tornando-se num hotel 
de referência e num produtor de vinhos de alta 
qualidade. Seguimos para Reguengos de Monsaraz, 
visita e prova de vinhos na ADEGA JOSÉ DE SOUSA. 
A Casa Agrícola de Sousa Rosado Fernandes foi 
adquirida pela firma José Maria da Fonseca em 
meados da década de 1980, concretizando assim 
a vontade deste produtor, sediado na região da 
península de Setúbal, de produzir vinhos no Alentejo. 
Ali respira-se história e mantém-se viva a tradição 
de produzir vinho iniciada pelos romanos há mais 
de dois mil anos, já que a adega tem uma coleção 
única de 114 ânforas de barro nas quais antigamente 
se fermentava o vinho. Além desta adega tradicional, 
que se encontra abaixo do nível do solo, existe uma 
mais moderna com cubas de inox e toda a tecnologia 
indispensável à fermentação de tintos e brancos. O 
local ideal para ver como se combinam inovação e 
tradição. Jantar no Restaurante País das Uvas, em 
Vila de Frades. Alojamento na Pousada do Alvito.

3º DIA –ALVITO / PEDROGÃO / FREIXO / LISBOA
Partida para a HERDADE DO SOBROSO, visita, prova 
de vinhos e almoço. Estas terras foram adquiridas 
em 2001 por António Ginestal Machado, arquiteto 
de profissão e apaixonado por caça, que ali viu a 
possibilidade tanto de praticar o seu hobby quanto 
de realizar o sonho de estabelecer uma pequena 
produção de vinho e uma unidade de turismo rural, 
traduzida num pequeno hotel de charme situado no 
meio de uma vinha. António Machado e a filha Sofia, 
administram a propriedade, cabendo a esta última a 
comercialização dos vinhos , produzidos pelo marido, 
o enólogo Filipe Teixeira Pinto. Já a esposa de 
António, Isabel Ginestal Machado, é responsável pela 
decoração e manutenção do hotel. Um projeto familiar 
vivido, onde todos têm algo a dizer. De tarde, visita e 
prova de vinhos na HERDADE DO FREIXO. As terras 
pertencentes à Herdade do Freixo, no Redondo, têm 
sido uma paixão da família Vasconcellos e Sousa pela 
produção de vinhos, mas também pela preservação 
da natureza e da paisagem rural. Tem 1000 hectares, 
dos quais 26 hectares de vinha com castas nacionais 
e internacionais, plantadas a 450 metros de altitude. 
Desenhada pelo arquiteto Frederico Valsassina, a 
adega é moderna e inovadora, subterrânea, cavada 
até 40m de profundidade e camuflada na paisagem, 
servindo os propósitos da vinha sem interferir no 
equilíbrio do ecossistema natural. A decoração 
minimalista em tons terra e madeira tornam o 
ambiente muito confortável. Ao redor atividades 
de pastoreio, culturas arvenses e área de montado 
e sobro complementam a paisagem. Um espólio de 
oliveiras milenares circundam a barragem de rega, 
formando o Jardim das Oliveiras. Destaca-se ainda 
o património arqueológico da Herdade, associado à 
presença de monumentos megalíticos e vestígios da 
época romana. Regresso a Lisboa.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento da jornalista e crítica de 
vinhos Maria João de Almeida durante toda 
a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da 
Tryvel durante toda a viagem;
• 2 noites de alojamento;
• Pensão Completa incluindo bebidas;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Gratificações;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

A história do vinho no Alentejo começa com os fenícios, que ali se 
instalaram e plantaram vinhas. Os romanos também foram acti-
vos produtores e consumidores de vinho alentejano. Mais tarde, 
a partir do século XVII, iniciam-se as exportações através das 
grandes rotas comerciais marítimas. No século XIX, doenças 
como a filoxera, que destruiu as cepas europeias, quase leva-
ram ao desaparecimento da vinha. Já durante as primeiras 
décadas do século XX, as autoridades fizeram do Alentejo 
o celeiro de Portugal, apostando fortemente na cultura do 
milho. Nessa altura, o vinho tinha uma importância dimi-
nuta e destinava-se essencialmente ao consumo local. 
A vinificação regia-se pelos processos tradicionais her-
dados dos romanos e a fermentação realizava-se em 
grandes ânforas de barro. 
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24 A 26 ABRIL 2020

COM MARIA JOÃO DE ALMEIDA

JORNALISTA E CRÍTICA DE VINHOS

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

820€ 100€



A Herança 
Portuguesa na Índia
Arte do mobiliário indo-português

Cochim e Goa

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

ÍNDIA
COM MIGUEL SOROMENHO, JOÃO CANHOTO E RUI NOBRE

Uma viagem inédita pelo mais belo e delicado da herança e tradição indo-portuguesa de Cochim 
e Goa, com hotéis maravilhosos. A abertura da rota marítima entre Portugal e o Oriente, com 
a extraordinária viagem de Vasco da Gama, em 1498, abriu as portas à importação massiva 
dos mais requintados bens de luxo, conhecidos dos europeus, é certo, mas de acesso 
restrito pelo seu preço e raridade. Sedas e lacas, porcelanas, jóias e tapeçarias faziam parte 
do lote dos produtos sumptuosos que moldaram um gosto pelo exótico que perdurou 
longamente na cultura europeia. As exportações orientais depressa passaram, também, 
a incluir peças de mobiliário construídos de madeiras finas, ora inspirados em modelos 
europeus, ora seguindo as tradições artesanais locais, aliás muito diversas, abrangendo 
vastos territórios do continente asiático. É a riqueza das singulares peças fabricadas no 
sub-continente indiano que vos convidamos a vir conhecer ao Museu Nacional de Arte 
Antiga: mesas, escritórios, caixas, bufetes ou contadores falam-nos de uma arte de 
síntese, de trabalho refinado, muitas vezes associando à madeira o brilho do marfim 
e da madre-pérola.

1º DIA – 25 ABRIL 
(SÁBADO) - LISBOA / 

DUBAI
Comparência no aeroporto 

de Lisboa (Terminal 1) 
180 minutos antes da 

partida. Assistência por um 
representante TRYVEL que 

presta apoio nas formalidades 
de check-in. 14h15 – Partida em 

voo EMIRATES AIRLINES com 
destino ao Dubai (Voo EK 192). 

00h50 – Chegada ao Aeroporto do 
Dubai.

2º DIA – 26 ABRIL (DOMINGO) - 
DUBAI / COCHIM

03h20 - Partida do Dubai em voo 
EMIRATES AIRLINES com destino a 

Cochim (voo EK 530). 09h00 – Chegada 
a Cochim. Check in no Hotel Brunton 

Boatyard. Uma jóia arquitetónica e histórica 
que é um hino ao estilo vitoriano. Resto da 

manhã livre. Almoço no hotel. Visita guiada 
ao Palácio Holandês, também conhecido 
como Mattancherry Palace. Construído em 
1555, com o seu Salão da Coroação e os seus 
murais Ramayana, são dignos de menção. 
Continuação com a vista à Velha Sinagoga 
Judaica edificada em 1568 e destruída pelos 
portugueses e reconstruída pelos holandeses 
no século seguinte. Jantar e alojamento no 
hotel.

3º DIA – 27 ABRIL (2ª FEIRA) – COCHIM
A seguir ao pequeno almoço no hotel, 
procede-se com a visita ao Forte de Cochim. 
Passeio à Basílica de Santa Cruz, uma das 
igrejas mais antigas da Índia, mandada 
construir pelo 1º Vice Rei da Índia Dom 
Francisco de Almeida que chegou a Cochim 
em 1505. Continuação da visita pedestre 
passando pela que se crê ter sido a residência 
de Vasco da Gama, um dos mais antigos 
edifícios portugueses ali existentes. A Igreja 
de São Francisco é a visita seguinte. Neste 
templo cristão estão depositados os restos 
mortais de Vasco da Gama antes de serem 
trasladados para Portugal em 1539. Daqui 
o grupo parte para a visita na entrada do 
porto das redes de pesca chinesas. Acredita-
se que foram os mercadores chineses que as 
introduziram no século XIV apesar de, nos 
nossos dias, algumas dessas redes terem 
nomes portugueses. Almoço num restaurante 

de especialidades gastronómicas locais. De 
tarde o grupo será transportado à Igreja 
da Nossa Senhora da Esperança. Visita a 
esta igreja católica da diocese de Cochim, 
localizada na ilha de Vaipim, o ponto onde o 
lago Vembanad emerge no Mar Arábico, com 
a Fortaleza de Cochim na outra margem. 
Foi construída pelos portugueses em 1605. 
Ainda se visita a Catedral de São Francisco 
de Assis, também conhecida como “Kappal 
Pally” (Igreja barco) devido à sua parecença 
com uma embarcação. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – 28 ABRIL (3ª FEIRA) – COCHIM / 
ALLEPEY
Viagem de 60km de autocarro até Allepey. 
Nesta região do Estado de Kerala viagem 
muito bela em cruzeiro ao redor de Allepey 
e das “Backwaters”. Trata-se de barcos-casa 
também conhecidos como “ketuvallam” 
ou barcos do arroz. As “Backwaters” são 
um sistema de centenas de quilómetros de 
águas continentais que se estendem pelo 
interior deste estado indiano passando por 
lagos, lagoas e canais. Todos interligados 
e famosos pela sua beleza natural e suas 
paisagens verdejantes. A região tem uma 
vegetação exuberante e está cheia de 
coqueiros, que são muito importantes para 
a culinária e a economia local. Oferecem 
paisagens floridas luxuriantes e uma 
grande variedade de espécies de pássaros 
multicoloridos. Almoço num barco-casa 
flutuante. Jantar e alojamento a bordo de 
um House Boat, visitando e vivenciando 
os hábitos, costumes e rústicas aldeias da 
região e sua gastronomia.

5º DIA – 29 ABRIL (4ª FEIRA) – ALLEPEY / 
COCHIM
Transporte em autocarro de volta a Cochim 
para conhecer neste dia o comércio de 
mobiliário Indo-Português. Existem dois 
estilos diferentes: Norte da Índia ou Mughal e 
Sul da Índia, chamado Goês. O estilo Mughal 
(ou Mogol) é artisticamente considerado 
um dos mais interessantes e inclui uma 
variedade de móveis decorados com osso 
embutido, marfim em ébano e outras 
madeiras escuras. Curiosamente, mesas e 
armários de escrita na forma renascentista 
italiana são encontrados nessa categoria, 
porque esse era o estilo dominante nessa 
época em Portugal. O estilo Goês, que 



PROGRAMA INCLUI:
•Acompanhamento permanente do conferencista TRYART 
Miguel Soromenho (conservador do Museu Nacional 
de Arte Antiga), João Canhoto (mestre de marcenaria 
artística) e de Rui Nobre (diretor consultor do turismo 
cultural & temático TRYVEL) durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Dubai / Cochim e Mumbai / Dubai / Lisboa em 
voos da EMIRATES AIRLINES com direito a 1 peça de 
bagagem até 30 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 395 € (a reconfirmar e atualizar na altura da 
emissão da documentação);
• 7 noites de alojamento em hotéis PREMIUM;
• Refeições de acordo com o presente programa;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
acompanhamento de guias locais;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Bebidas incluídas: água mineral, café ou chá nas 
refeições, autocarros e barco;
• Caixa indo-portuguesa alusiva à viagem no valor de 
250€;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Gratificações
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes, exceto no jantar no 
Palácio do Deão, em Goa;
• Despesas de caráter particular designados como extras.
Câmbio: 1,00 EUR = 0,90 USD

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 conjuntura internacional 
até ao momento da viagem.

25 ABRIL A 4 MAIO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

3 990€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

850€

recebeu esse nome em 
homenagem ao estado 

na costa de Malabar, no 
sudoeste da Índia, é mais 

estereotipado em forma e 
decoração. Distingue-se por 

peças pequenas e elemento 
elegantes de influência cristã 

de origem portuguesa ricamente 
esculpidas com desenhos florais. 

Almoço no Ginger House Museum 
Hotel. Check in, jantar e alojamento no 

Hotel Brunton Boatyard.

6º DIA – 30 ABRIL (5ª FEIRA) – COCHIM 
/ BANGALORE / GOA

A seguir ao pequeno almoço, transfer em 
autocarro para o Aeroporto de Cochim. 

10h35 – Partida do voo interno para Bangalore 
com chegada às 11h40. 12h50 – Partida do voo 

interno de Bangalore com chegada a Goa às 
14h10. Assistência e transporte para Goa com 

paragem para almoço no ITC Grand. Check in 
no Hotel The Leela Palace, sem dúvida o mais 

encantador, exclusivo e surpreendente de Goa 
com uma localização extraordinária. Resto da 
tarde livre. Jantar e alojamento.

7º DIA – 1 MAIO (6ª FEIRA) – GOA
Início do passeio na Velha Goa. Ao longo dos 
séculos, Goa abriu as suas portas para os Mauryan, 
Kadambas, Yadavs, Chalukyas, Dravidians, Arynas, 
Sultões de Delhi, Governantes de Vijaynagar, 
Sultões de Bahamani, Árabes, Persas e Judeus. 
Finalmente em 1510, o português Afonso de 
Albuquerque conquistou Goa e transformou-a 
numa colónia portuguesa. A mistura entre as 
culturas deu-se em todas as esferas (religião, 
culinária, costumes, arquitetura e arte) ao longo 
de 451 anos até à anexação pela Índia. Durante 
este tempo foram construídas diversas igrejas, das 
quais visitaremos as mais relevantes. Começamos 
pelo Arco dos Vice Reis que foi construído em 
memória de Vasco da gama em 1597. Na tomada 
de posse dos governadores tinham de passar por 
baixo do arco. De seguida visita à famosa Basílica 
do Bom Jesus que alberga os restos mortais de 
São Francisco Xavier. A Catedral de Santa Catarina 
é também lugar de visita. É considerada uma 
das maiores de toda a Ásia. Antes da refeição 
ainda se visita a Igreja de São Francisco de Assis 
edificada em 1661. A sua fachada dividida em três 
partes ostentando duas torres octogonais em 
cada um dos lados, possui no centro um nicho 

com a estátua de Nossa Senhora. O terraço da 
Igreja da Imaculada Conceição proporciona ao 
viajante uma perspetiva interessante da estrutura 
urbana da cidade. Almoço no restaurante Pagim 
Inn, uma antiga mansão portuguesa convertida 
em estalagem. De seguida, o grupo visita o Forte 
Aguada no extremo sul da Praia de Sinquerim. 
Integrava um vasto complexo fortificado iniciado 
no século XVI pelos portugueses como primeira 
defesa da barra do rio Mandovi. No regresso para 
o hotel breve paragem na vial de Mapusa, uma 
antiga localidade situada junto do Alto onde 
existe um mercado citado pelos holandeses como 
Bazaar Grande. Mapusa é um ótimo local para 
conhecer os habitantes locais, tirar fotografias. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

8º DIA – 2 MAIO (SÁBADO) – GOA / MARGÃO / 
GOA
Dia inteiramente dedicado à visita de pequenas 
fábricas de artesanato e onde se pode encontrar 
marcenarias tradicionais que produzem mobiliário 
indo-português, mas também à pitoresca 
cidade de Margão, com as suas casas senhoriais 
portuguesas e o seu peculiar e tradicional 
mercado de especiarias. Almoço num restaurante 
de gastronomia goesa. O jantar é servido no 
Palácio do Deão onde o grupo será brindado com 
serenatas portuguesas. Trata-se de uma antiga 
mansão mandada construir por José Paulo de 
Almeida, nascido em Braga e antigo Deão da 
Igreja e findador da Cidade de Quepem. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

9º DIA – 3 MAIO (DOMINGO) – GOA / MUMBAI
Manhã livre para desfrutar deste hotel. Check 
out e almoço no hotel. Partida do transfer para o 
Aeroporto de Goa.
17h05 – Partida no voo interno para Mumbai.
18h30 – Chegada a Mumbai. Breve paragem no 
Hilton International Airport Hotel  para se poder 
refrescar e usufruir de um ótimo jantar antes do 
regresso a Portugal.

10º DIA – 4 MAIO (2ª FEIRA ) – MUMBAI / DUBAI 
/ LISBOA
04h30 – Partida do voo EMIRATES AIRLINES para 
o Dubai. (EK 501).
07h25 – Partida do voo EMIRATES AIRLINES do 
Dubai para Lisboa (EK 191).
12h35 – Chegada prevista a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

OFERTA DE UMA CAIXA 
INDO-PORTUGUESA 
ALUSIVA  À VIAGEM
(Valor: €250)



GRANDE CRUZEIRO

Marrocos e
Espanha

1º DIA: 02 MAIO (SAB.) – LISBOA
Encontro em Santa Apolónia em hora a indicar.

Embarque no navio Monarch da Pullmantur, para um cruzeiro de 7 dias / 6 
noites passando por Casablanca, Tanger, Málaga e Cádiz.

Formalidades de embarque, e início do cruzeiro

DATA CHEGADA  PARTIDA DESCRIÇÃO
02 MAIO, SAB  -  19:00  LISBOA
03 MAIO, DOM  - -  EM NAVEGAÇÃO
04 MAIO, SEG  08:00  18:00  CASABLANCA, MARROCOS
05 MAIO TER  09:00  18:00  TANGER, MARROCOS
06 MAIO QUA  07:00  18:00  MÁLAGA, ESPANHA
07 MAIO QUI  08:00  14:00  CADIZ, ESPANHA
08 MAIO SEX  08:30  - LISBOA

7º DIA: 08 MAIO (SEX.) – LISBOA
Chegada a Lisboa às 08h30. Desembarque e fim da viagem.

*****

EXCURSÕES INCLUÍDAS DURANTE O CRUZEIRO

Meio dia a Casablanca – 04 horas
Descubra a espetacular Mesquita de Hasan II, construída em parte sobre o mar, e que é a mais 
alta do mundo. Desfrute da bonita arquitetura que o espera nesta bela cidade. Passaremos pelo 
Mahkama du Pacha, um edifício que alberga o tribunal de justiça e a sala de receções nacionais, 
a Igreja de Notre Dame de Lourdes, um dos melhores cartões turísticos da cidade devido aos 
seus impressionantes vitrais. Paragem na Praça Mohamed V, centro administrativo da cidade 
que alberga edifícios dos anos 20 com influências Arte Decó. Passaremos pela Praça das Nações 
Unidas, famosa pelos seus monumentos árabes e a fonte musical que verte água de várias cores. 
Paragem na esplanada do Palácio Real. Por ultimo visitaremos o Mercado Central, cheio de 
produtos típicos de grande qualidade.

Meio dia de visita a Tanger – 04 horas
Tanger é um porto que se situa na costa do Norte de Africa, sendo uma das vias navegáveis 
mais importante do mundo. Começamos com uma pequena visita atravessando as avenidas 
principais, onde chegaremos até ao promontório que se situa no extremo norte do Cabo 
Espartel. Continuação para visita às grutas de Hércules, de onde reza a lenda que este descansou 
depois de separar Gibraltar de África. Regressamos ao centro da cidade, visitaremos o “Kasbah” 
a sua praça e o espaço circular do grande Souk, junto ao colorido mercado das frutas e verduras. 
Finalmente, terminaremos a visita na Medina, dispondo de tempo para compras onde poderá 
adquirir produtos típicos mesmo antes de regressar ao barco

PROGRAMA INCLUI:
• Cruzeiro de 7 dias / 6 noites em Pensão Completa 
em camarote categoria escolhida;
• Pacote de Bebidas (águas, sumos, café, chá, refrescos 
e pacote de bebidas das principais marcas);
• Taxas Portuárias de 195,00 €;
• Seguro de viagem;
• Gratificações obrigatórias no cruzeiro 66€;
• Excursão em Casablanca e Tanger conforme 
programa;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre 
os locais a visitar;
• Bolsa ou similar Tryvel;
Acompanhamento Tryvel durante toda a viagem

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Carta de Bebidas Premium, água engarrafada e 
sumos naturais;
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário e 
extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-
bar, lavandaria, etc.);

NOTA:

CONFIRMAÇÃO LIMITADA AOS CAMAROTES DISPONÍVEIS

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

02 A 08 MAIO 2020

SUPLEMENTO SINGLE 
EM CAMAROTES EXTERIORES

PREÇO POR PESSOA 
EM CAMAROTES EXTERIORES

PREÇO POR PESSOA 
EM CAMAROTES COM VISTA OBSTRUÍDA

SUPLEMENTO SINGLE 
EM CAMAROTES COM VISTA OBSTRUÍDA

470€

920€

875€

430€

DE LISBOA A LISBOA
ZENITH PULLMANTUR



Islândia
A Natureza 
em Bruto
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maior quantidade de rochas e minerais da Islândia. É o 
resultado da pesquisa e recolha de pedras e minerais 
há mais de 60 anos. A viagem continua passando por 
Djúpivogur, entre santuários de gansos e cisnes, não 
esquecendo ainda o grande glaciar de Vatnojökull. 
Jantar e alojamento na região de Höfn, em Hotel 3*.

5º DIA – HÖFN (REGIÃO) - FJALLSÁRLON – 
DYRHÓLAEY – SKÓGAFOSS – SELJALANDFOSS – 
HELLA
Viagem ao longo do Vatnajökull, o maior glaciar da 
Europa. A primeira paragem será na lagoa glaciar 
Jökulsárlón, um local irreal e único no mundo, 
onde é possível avistar algumas focas entre os 
icebergues coloridos, e palco de cenas de vários 
filmes (possibilidade de passeio na lagoa). Segue-
se Fjallsárlón, onde sentados num anfiteatro natural, 
é possível apreciar um terminal do grande glaciar. 
Passagem pelo Parque Nacional de Skaftafell, pelas 
praias de areia preta em Vík e pelo santuário de aves 
de Dyrholaey. O dia termina com as incríveis cascatas 
de Skógafoss, com os seus 60 metros de altura, e de 
Seljalandsfoss, talvez, por conseguirmos passar por 
trás dela, umas das mais impressionantes do país. 
Jantar e alojamento na região de Hella, em Hotel 3*.

6º DIA – HELLA – GULLFOSS – GEYSIR – THINGVELLIR 
– NATIONAL MUSEUM – REYKJAVÍK
Viagem pelo sudoeste da Islândia, através do Golden 
Circle. Viagem ao Parque de Geysir, que deu a conhecer 
ao mundo estes fenómenos e onde o géiser Strokkur 
expele água quente a mais de 35 m de altura. Seguem-
se as cascatas de Faxi e Gullfoss, o símbolo da Islândia. 
No Parque Natural de Thingvellir, é possível admirar 
a beleza natural, e colocar um pé na Europa e outro 
na América, na separação das duas placas tectónicas. 
Continuamos para Reykjavik, e terminamos o dia com 
visita ao Museu Nacional. Jantar e alojamento em 
Reykjavík, em Hotel 3*.

7º DIA - REYKJAVIK
Dedicamos toda a manhã a passear e conhecer o 
centro de Reykjavik, com destaque para a Hofdi House; 
Sólfarid; a catedral luterana – Hallgrimskirkja; o lago 
Tjörn; o Harpa Conference & Concert Centre e o Perlan. 
A tarde é livre para explorarmos a cidade por nossa 
conta. Saída, a pé, para jantar num dos mais típicos 
restaurantes da cidade. Hoje o nosso jantar será de 
degustação de comida típica islandesa – Iceland Tapas 
Menu, com baleia, papagaio do mar fumado, ling azul, 
truta do ártico, lagosta e cordeiro. Regresso ao hotel. 
Alojamento.

8º DIA – REYKJAVIK – PORTO OU LISBOA
Aproveitamos ainda parte da manhã, para gozar 
as últimas horas na cidade. Sugerimos um passeio 
pelo parque Laugardalur, uma subida ao The Pearl, 
conhecer o Harpa Concert Hall ou fazer as últimas 
compras no Mercado de Pulgas de Kolaportid. Transfer 
ao aeroporto, e pelas 13h55 embarque com destino a 
Lisboa, via Frankfurt. Chegada a Lisboa pelas 23h40.

FIM DA VIAGEM

1º DIA – LISBOA – 
KEFLAVIK – BLUE LAGOON 

- REYKJAVIK
Comparência no aeroporto. 

Pelas 05h05, partida em 
voo Lufthansa com destino a 

Reykjavik, via Frankfurt. Chegada 
ao aeroporto de Keflavik pelas 

13h00, e, atravessando a magnética 
paisagem lunar da península de 

Reykjanes, chegaremos à Blue 
lagoon – um Spa geotermal ao ar livre, 

com água salgada e mineralizada que 
brota do interior da terra entre os 38º 

e os 40 º C. Haverá melhor maneira da 
Islândia nos receber?! Continuamos para 

o centro de Reykjavík. Jantar e alojamento 
em Hotel 3*.

2º DIA – REYKJAVÍK – BORGAFJÖRDUR - 
GLAUMBAER MUSEUM – AKUREYRI

Saímos para norte, com destino a Akureyri, por 
muitos considerada a mais bonita e pitoresca 

cidade da Islândia. Cruzaremos o Borgafjördur, 
região povoada de lendas e onde aconteceram 

muitos dos relatos das sagas islandesas e seguimos 
ao longo da costa atravessando diversas povoações, 

numa sequência de diferentes paisagens. Visita 
ao Glaumbaer, uma antiga quinta tradicional com 
telhados em turfa, hoje um dos melhores museus 
etnográficos da Islândia. Jantar e alojamento em 
Akureyri, em Hotel 3*.

3º DIA – AKUREYRI – GODAFOSS – MÝVATN – 
EGILSSTADIR
Iniciamos o dia pelo fiorde, de encontro a Godafoss, 
a Cascata dos Deuses, símbolo da implementação 
do cristianismo na Islândia. Continuamos para o 
lago Mývatn, área de conservação natural e local 
privilegiado para os observadores de aves, fotógrafos 
e amantes da natureza. Paragens nas pseudo-
crateras de Skutusstadir e nas construções de 
basalto e magma petrificados de Dimmuborgir, onde 
se acredita habitarem elfos. A viagem segue pela 
cratera vulcânica Hverfell até às fumarolas e bocas 
sulfatadas de lama e lava de Namaskard, local de solo 
alaranjado a fazer lembrar Marte e em que o ar tem 
um intenso cheiro a enxofre. Estamos já na área do 
Krafla, com uma das principais centrais de produção 
de energia geotermal. Seguimos para leste e para o 
Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. Passamos por esta 
região desértica e inabitada que durante o Inverno fica 
coberta pela neve, onde sentiremos o que é viver no 
isolamento islandês. Jantar e alojamento na região de 
Egilsstadir, em Hotel 3*.

4º DIA – EGILSSTADIR – ESKIFJÖRDUR 
– STODVARFJÖRDUR – PETRA MUSEUM – 
DJÚPIVOGUR – HÖFN (REGIÃO)
De manhã passamos pelas pequenas povoações de 
Egilsstadir, Reydarfjördur e Eskifjördur. Durante o dia 
percorreremos os magníficos fiordes do leste, por 
entre vilas piscatórias, com os seus pequenos portos e 
com os coloridos barcos de pesca. Em Stöðvarfjörður 
visitamos a coleção privada dos minerais, que reúne a 

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
regulares Lufthansa, Lisboa / Reykjavik / Lisboa, via 
Frankfurt, com direito a uma peça de bagagem de 
porão até 23kgs, e respectivas taxas de aeroporto, 
segurança e combustível, no valor de 209,87€, a 
16.10.2019 – sempre sujeitos a confirmação, aquando 
da emissão dos bilhetes);
• Alojamento e pequeno-almoço, em hotéis de 3 *;
• Meia Pensão – 6 jantares (3 pratos), incluindo jantar 
especial de degustação;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
• Acompanhamento por guia local, em língua 
portuguesa durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Entradas e visitas conforme programa – Glaumbaer 
Museum; Petra Museum; National Museum e Blue 
Lagoon;
• Taxas hoteleiras, serviço e Iva;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

NOTA 01 - Programa elaborado com hotéis de classe turística de 3*. Serão hotéis 
simples, mas muito confortáveis, que servem por completo o propósito da viagem.
NOTA 02 - Os almoços não estão incluídos. Por experiências anteriores, sugerimos 
(tudo com orientação localmente) fazer compras em supermercados. Durante 
toda a viagem há parques onde poderemos preparar estas refeições simples. Desta 
forma, poupamos muito dinheiro, e adicionalmente conseguiremos ter refeições 
com vistas maravilhosas!!
NOTA 03 - Salvaguarda-se quaisquer alterações ao 
programa devido às condições atmosféricas ou outro 
motivo de força maior

05 A 12 MAIO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

2.995€

585€

Nesta viagem faremos a Golden Circle, 
o mais famoso e completo circuito pela 
ilha. Uma terra de bravos, construída 
por navegadores-guerreiros. Uma 
viagem pela ilha dos vulcões, 
campos de lava, cascatas, lagoas 
glaciares, géiseres, icebergues, 
praias de areia preta… e até elfos!

Uma terra de bravos, construída 
por navegadores-guerreiros!

ISLÂNDIA

SEGURO DE VIAGEM COM 
CANCELAMENTO ANTECIPADO, 
ASSISTÊNCIA E INTERRUPÇÃO

45€



Azeite da
Andaluzia

1º DIA - 6 DE MAIO 
( Q U A R TA - F E I R A ) 

- LISBOA / ZAFRA / 
CÓRDOVA

07h00 – Encontro dos 
viajantes em Sete Rios, 

defronte da porta principal 
do Jardim Zoológico.

07h15 - Partida de autocarro 
para Zafra com paragem numa 

área de serviço. Almoço no 
Parador de Zafra. Seguidamente 

partimos para Córdova onde se 
chega ao fim da tarde. Check in, 

jantar e alojamento no Hotel HOSPES 
PALACIO DEL BAILIO 5***** ou similar.

2º DIA - 7 DE MAIO (QUINTA-FEIRA) – 
CÓRDOVA / RUTE / CASTRO DEL RIO / 

CÓRDOVA
Viagem de Olivoturismo na Andaluzia com 
a visita ao Olival do Conde de Mirasol, 
situado na Cordilheira Subbética. Visita e 
prova de azeite. Empresa familiar produtora 
de azeites de Altíssima qualidade. Esta 
propriedade está situada em Rute, de 
cujas 15 000 oliveiras dão origem cada 
ano à elaboração de um dos azeites mas 
premiados do mundo. Tem um dos moinhos 
de azeite mais antigos de Espanha. Almoço 
no Restaurante Gastro Bar Juanes, em 
Rute. Seguidamente, visita ao olival e 
prova de azeite no Lagar Luque Ecologico. 
Existente há sete gerações de tradição 
de produção de azeite, na família Luque 
tem-se desenvolvido o cultivo ecológico 
do olival com uma cuidada elaboração de 
azeite de azeitona virgem extra como a 
expressão máxima do conceito de qualidade 
alimentar e de respeito ao meio ambiente. 
Em Córdova, jantar no Restaurante Celia 
Jimenez (1 estrela Michelin). Regresso ao 
hotel. Alojamento.

3º DIA - 8 DE MAIO (SEXTA-FEIRA) – 
CÓRDOVA / VILLANUEVA DE LA REINA / 
MENGIBAR / JAÉN
Visita guiada de Córdova, incluindo a 
Catedral Mesquita. Partida em autocarro 
para Villanueva de la Reina para a visita e 
prova dos Azeites Oro Bailén. Almoço no 
Restaurante da Oro Bailén. De tarde, visita 
ao Museo Activo de Oliva y Sostenibilidad, 
situado em Mengibar. Check in no Parador 
de Jaén ou similar. Jantar no parador e 
alojamento.

4º DIA - 9 DE MAIO (SÁBADO) – JAÉN / 
ÚBEDA / BAEZA / JAÉN
Visita guiada ao centro histórico de Úbeda 
incluindo a visita à Associación Olivar y 
Aceite com prova de azeite e almoço. De 
tarde, visita guiada ao centro histórico de 
Baeza. Regresso a Jaén. Jantar de Despedida 
no Restaurante Casa António. Alojamento.

5º DIA - 10 DE MAIO (DOMINGO) – ÚBEDA / 
LINARES / SEVILHA / LISBOA
De manhã, a caminho de Portugal, visita 
a uma galeria de arte em Linares. Almoço 
no Restaurante Taberna del Alabardero, em 
Sevilha. Chegada a Lisboa com paragem 
numa área de serviço.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento da conferencista 
TRYART Ana Rosado (consultora agro-indus-
trial) durante toda a viagem;
• 4 noites de alojamento nos hoteis mencio-
nados ou similares com peq. almoço;
• Pensão Completa incluindo água mineral, 
café ou chá:
• Bebidas alcooólicas nos jantares do segun-
do e quarto dias;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas e provas de azeite como 
mencionado no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens;
• Acompanhamento de um responsável da 
TRYVEL durante toda a viagem;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

A Andaluzia é a região que produz mais azeite no mundo, 
com a província de Jaén na liderança. É reconhecida 
internacionalmente como “a Capital Mundial do Azeite”, onde 
também é comemorada a Feira mais importante do setor 
“Expoliva”. A região de La Loma (Úbeda, Baeza ...) é um 
“Mar de Oliveiras”. Existem inúmeras atividades que vamos 
ter a oportunidade de participar e que nos vão mostrar 
esse universo emocionante. Visitas a olivais, processos de 
extração, armazenamento e embalamento nos lagares, 
provas de azeite, pequenos almoços de moleiros e dias 
gastronómicos. Teremos a oportunidade de conhecer 
e descobrir os sabores frutados, doces, amargos e 
picantes, apreciar suas nuances, cheiros, cores e 
propriedades que diferenciam algumas variedades 
de outras, as técnicas de uso mais adequadas e 
como tirar o máximo partido de cada uma delas. 
Vamos encontrar alguns dos melhores Azeites 
Virgens Extra do mundo na Andaluzia e conhecer 
o seu fascinante processo produtivo.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

06 A 10 MAIO 2020

COM ANA ROSADO
ESPECIALISTA DE AZEITES E 
CONSULTORA AGROINDUSTRIAL

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

1.850€ 620€



Sul de Itália
Costa Amalfitana
e Puglia

1º DIA – LISBOA – NÁPOLES
Comparência no aeroporto 

escolhido pelas 05h00. 
Embarque pelas 07h00 com 

destino a Nápoles. Chegada a 
Nápoles pelas 11h05. Transporte 

ao centro da cidade e almoço 
em restaurante. Dedicamos a 

tarde para visita a Nápoles, com 
destaque para o centro histórico, 

Património da Humanidade da 
UNESCO, com o Palácio Real, do séc. 

XVIII; a antiga casa real de Castel Novo; 
a Catedral, construída entre 1294 e 1323; 

a Capela de Sanseverano; a Capela de 
Pio Monte della Misericordia; as famosas 

ruas comerciais de Spaccanapoli e a Via 
San Gregorio e ainda a Galeria Umberto I. 

Jantar e alojamento no Unahotels Napoli 4*, 
ou similar.

2º DIA – NÁPOLES – POMPEIA – SORRENTO 
– NÁPOLES

De manhã, visitamos o complexo das Ruínas da 
antiga Pompeia, povoação no sopé do monte 

Vesúvio e completamente destruída na erupção 
de 79 d.C. Almoço em restaurante. De tarde, 

passeamos tranquilamente por Sorrento, a cidade 
predileta do famoso tenor Caruso. Destaque para o 
mercado da Via San Cesareo e a Catedral. Sorrento 
tem um interessante centro histórico, onde fábricas 
artesanais vendem o saboroso licor “limoncello”, 
biscoitos e outros produtos à base de limão, a marca 
da região. Visita temática de Sorrento com provas. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – NÁPOLES – POSITANO – PRAIANO – 
AMALFI – RAVELLO - MINORI – MAIORI – SALERNO
Dia completo de visitas à Costa Amalfitana, de 
grande beleza natural, classificada pela UNESCO 
como Património Mundial. Positano é a pérola 
da região com ruelas estreitas, casas brancas e 
panoramas incríveis. Praiano, entre a costa e a 
montanha, oferece praias convidativas, tranquilas 
e, sobretudo, a única praia da região iluminada pelo 
sol até o anoitecer. Amalfi, considerada uma das 
mais antigas Repúblicas marítimas, desenvolveu um 
intenso intercâmbio com o Império Bizantino e Egito. 
Almoço em restaurante local. Continuamos para 
Ravelo, imersa na natureza e com o mar aos seus 
pés, é uma localidade tranquila e com uma beleza 
exuberante. Ravello tem dois tesouros que exibem 
maravilhas: Villa Rufolo e Villa Cimbrone, dois lugares 
que encantaram muitos artistas. Continuação para 
Minori e Maiori, duas pequenas cidades que mantêm 
preservadas as características das antigas aldeias 
praianas da Itália. Chegada a Salerno. Jantar e 
alojamento no Hotel Polo Nautico 4*, ou similar.

4º DIA – SALERNO – CASTELMEZZANO – 
PIETRAPERTOSA – TURSI – MATERA
Saída para sul, com destino às aldeias de 
Castelmezzano e Pietrapertosa, ambas no Vale 
do Basento e pertencentes à rede das Aldeias 
mais bonitas de Itália. Tipicamente medievais, são 
um pequeno aglomerado de casas atacadas nas 

rochas, com vista para as Dolomitas. Almoço em 
restaurante. Seguimos para visita a mais um burgo 
medieval – Tursi. Continuação até Matera, um 
dos poucos exemplos da zona de civilização pré-
histórica. Os Sassi de Matera representam um dos 
mais importantes lugares protegidos da UNESCO 
na Itália. Jantar e alojamento no Hotel Dimora del 
Monaco 4*, ou similar.

5º DIA – MATERA – ALBEROBELLO – 
LOCOROTONDO – BARI
De manhã, passeamos por Matera. Seguimos até 
Alberobello, onde teremos tempo para conhecer 
los “trulli”, as típicas construções em rocha calcária. 
Continuamos para Locorotondo, uma das vilas mais 
bonitas de Itália. Aqui passeamos tranquilamente 
pelas suas ruelas, com as casas em mármore 
branco. Continuação para Bari. Jantar e alojamento 
no Hotel Excelsior 4*, ou similar.

6º DIA – BARI – OSTUNI – POLIGNANO A MARE – 
BARI
Visita da cidade costeira de Bari, capital da Puglia 
e uma das mais prósperas do país. Destaque para a 
sua Catedral; a Basílica de São Nicolau e o Castelo. 
Seguimos para cidade muralhada de Ostuni, com 
destaque para a Catedral da Assunção do séc. 
XV e que é uma das mais admiradas da região. 
Continuamos para uma das joias do sul de Itália 
– Polignano a Mare, com casas construídas sobre 
falésias calcárias, cavernas altas e profundas águas 
azuis do Mar Adriático. Aqui fica também um dos 
restaurantes mais famosos do mundo, o Grotta 
Palazzese, esculpido na pedra calcária do penhasco. 
Regresso a Bari. Jantar e alojamento.

7º DIA – BARI – TRANI – ANDRIA (CASTEL DEL 
MONTE) – CASERTA
Saída com destino a Trani, onde visitaremos 
a catedral dedicada a São Nicolau Peregrino, 
fundada no século XI, em cujo interior temos 
várias igrejas sobrepostas. Após o almoço, visita 
de Castel del Monte, um castelo da época de 
Federico II de planta octogonal, Património da 
Unesco. Hoje almoçamos numa quinta típica, com 
prova de produtos locais como vinho, azeite e 
queijos. Continuação até Caserta. Visita ao Palácio 
Real (Reggia Caserta), comparável ao Palácio de 
Versalhes pela grandiosidade e sumptuosidade 
dos seus aposentos, salões e jardins. É o maior 
palácio barroco de Itália, declarado Património da 
Humanidade pela UNESCO. Jantar em restaurante 
local. Alojamento no Hotel Casal dell’Angelo 4*, ou 
similar.

8º DIA – CASERTA – CASSINO – ROMA – LISBOA
Saída para visita à Abadia de Monte Cassino. 
Fundada por Bento de Núrsia por volta de 529, 
sendo o berço da Ordem dos Beneditinos, serviu 
de retiro a soberanos e pontífices e foi diversas 
vezes ameaçada por causa de guerra e invasões. 
Continuação para o aeroporto de Roma. Pelas 
21h15, saída em voo TAP com destino a Lisboa. 
Chegada pelas 23h25.

FIM DA VIAGEM

ITÁLIA

Por paisagens deslumbrantes e um horizonte de 
cortar a respiração, entre penhascos, montanha e 
praia, com quase 60km de costa estamos perante 
uma das mais belas regiões do mundo. Onde o 
mar verde-esmeralda caminha lado a lado com 
a natureza mediterrânea, desenhando belas 
vilas pitorescas. Tanto de romântico quanto de 
paradisíaco, a Costa Amalfitana já foi palco de 
filmes de hollywood e guarda muitas histórias 
milenares. Classificada pela UNESCO, 
desde 1997, como Património Mundial da 
Humanidade, este é sem dúvida um lugar 
único onde a cultura e história andam de 
braço dado com o sol e praia. Aqui vive-
se, como em poucos lugares de Itália, 
o verdadeiro sentido de la “dolce vita”.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
TAP, para percurso Porto ou Lisboa / Nápoles e 
Roma / Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de uma mala de porão até 23kg, e respetivas taxas 
de aeroporto, segurança e combustível, (no valor 
de 77.00 € – a 04/02/2020 – sujeitos a confirmação 
aquando da emissão dos bilhetes);
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis de 4* 
mencionados, ou similares;
• Pensão completa, desde o almoço do 1º ao 
almoço do 8º (8 almoços e 7 jantares);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
• Guias locais, de língua portuguesa ou castelhana, 
para todas as visitas conforme programa;
• Circuito e autocarro de turismo;
• Todas as entradas e visitas confirme programa;
• Áudio-guias durante toda a viagem;
• Taxas turísticas, de cidade e IVA;
• Livro de viagem e bolsa Tryvel;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não estiver mencionado como 
incluído

08 A 15 MAIO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP COM 
INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO DE 

VIAGEM

1650€

225€

35€



 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2.140€

285€
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em 
voos regulares Lufthansa, Porto / Moscovo e 
São Petersburgo / Porto, via Frankfurt, com 
direito ao transporte de uma peça de bagagem 
de porão até 23kg com taxas de aeroporto, 
segurança e combustível no valor de 236,53 € 
(à data de 20.11.19 – a reconfirmar na altura da 
emissão do bilhete);
• Pensão completa, desde o jantar do 1º dia 
ao almoço do 7º (12 refeições – 6 almoços e 6 
jantares), incluindo um jantar típico em Moscovo 
e jantar a bordo em S. Petersburgo;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel 
durante toda a viagem;
• Guia local, de língua castelhana ou portuguesa, 
para todas as visitas;
• Comboio rápido entre Moscovo e S. 
Petersburgo, em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Áudio-guias durante toda a viagem;
• Todas as visitas e entradas conforme programa;
• Taxas hoteleiras, serviços, IVA;
• Visto de entrada na Russia (aprox. 75.00 €);
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como 
incluído.

10 A 16 MAIO 2020

1ºDIA - PORTO OU 
LISBOA / MOSCOVO

Comparência no 
aeroporto em hora a 

combinar. Pelas 06h00, 
partida em voo com destino 

a Moscovo, via Frankfurt. 
Chegada a Moscovo pelas 

17h15. Seguimos para o hotel, 
com uma ligeira panorâmica 

para uma primeira apresentação 
da cidade. Jantar e alojamento no 

Hotel Novotel Moscow Centre 4*, ou 
similar.

2ºDIA - MOSCOVO
Visita de dia inteiro a Moscovo, a maior 

metrópole da Europa. Visita panorâmica 
passando pelos principais pontos, com 

destaque para Tverskaya Boulevard; as 
praças Vermelha com a Basílica de S. Basílio 

(exterior); o Mausoléu de Lenine (exterior) e 
Manege; os armazéns GUM; a “Casa Branca”, 

sede do governo russo; o Parlamento Russo; a 
fachada do famoso Teatro Bolshoi; o imponente 

edifício “Lubyanka”, sede do antigo KGB; a 
Catedral Nossa Senhora Kazan e visita interior à 
Catedral de São Salvador. Almoço. De tarde, visita 
ao imponente conjunto arquitetónico intra-muros 
do Kremlin, testemunho dos mais marcantes e 
famosos acontecimentos da história Russa, sede 
dos poderes político e espiritual. Visitas interiores 
à Catedral da Anunciação e dos Doze Apóstolos e 
à Catedral de São Miguel de Arcanjo, e passagem 
pela Catedral da Assunção. Visita interior do 
Museu da Armada, com um espólio de coleções 
desde o séc. V ao XX, com destaque para as 
coroas imperiais e os ovos Fabergé. Jantar e 
alojamento.

3ºDIA - MOSCOVO / SERGIYEV POSAD / 
MOSCOVO
Saída para Sergiyev Posad. Localizado a 
nordeste da capital russa, na rota imperial do 
“Anel de Ouro”, Sergiyev Posad é um dos mais 
importantes centros da religião ortodoxa. Lugar 
de peregrinação, sede e residência do grande 
patriarca de toda a Rússia, o mosteiro fortificado 
da Trindade São Sérgio é conhecido como o 
“Vaticano Russo”. Regresso a Moscovo. Almoço. 
Tempo para passearmos pela zona pedonal na 
Rua Arbat, um histórico ponto de concentração 
de artistas de rua, músicos e outros performers. 
Terminamos o dia com visita e viagem pelo 
Metro de Moscovo, cujas estações e acessos 
parecem palácios em miniatura, com esculturas e 
luxuosos mosaicos. O jantar será a bordo de um 
navio, enquanto navegamos pelo rio moscovo, 
passando por locais tão emblemáticos como o 

Kremlin, o Parque Kultury ou a pela Catedral de 
Cristo Salvador. Alojamento.

4ºDIA - MOSCOVO / S. PETERSBURGO
De manhã, visitamos a Galeria Tretyakov, que 
guarda a maior e mais valiosa coleção de arte 
russa, considerado o mais importante museu 
russo, com destaque para os quadros de Vrubel 
“O Demónio Sentado” e a “Trindade” de Rublev. 
Algum tempo livre para gozar a cidade. Almoço 
em restaurante. Transporte para a estação e pelas 
17h00, partida em comboio rápido com destino a 
S. Petersburgo. Chegada pelas 21h00 e transporte 
até ao Sokos Hotel Olympia 4*, ou similar. Jantar 
e alojamento.

5ºDIA - S. PETERSBURGO
Dia dedicado à visita de S. Petersburgo. Cidade 
fundada por Pedro o Grande em 1703, é 
considerada uma das mais belas e ricas do mundo. 
Visita da Fortaleza de Pedro e Paulo incluindo a 
Catedral, onde se encontram sepultados os Czares 
da família Romanov. Almoço em restaurante. 
Tarde inteiramente dedicada às principais obras 
do Museu Hermitage. A sua vasta coleção possui 
itens de praticamente todas as épocas, estilos e 
culturas da história russa, europeia, oriental e do 
norte da África. Jantar e alojamento.

6ºDIA - S. PETERSBURGO
Saída para visita ao Palácio de Petrodvorets, 
a antiga residência de verão dos imperadores 
russos, com jardins franceses e ingleses. Almoço. 
Continuamos nos arredores de S. Petersburgo, 
para visita ao Palácio de Catarina, com a sua 
famosa “Sala de Espelhos” e a “Casa do Ambar”, 
bem como ao seu parque com belos jardins. De 
regresso a S. Petersburgo, destaque para o Bairro 
de Pushkin; o Almirantado (ex-libris da cidade); 
Nevsky Prospekt, a principal avenida e coração 
da cidade; a Avenida Nevsky e o Bairro das Artes. 
Hoje teremos um jantar especial com espetáculo 
de folclore russo no Restaurante Petrusha. 
Alojamento.

7ºDIA - S. PETERSBURGO / PORTO OU LISBOA
Aproveitamos ainda a manhã para visita à 
Catedral de Santo Isaac, com subida à cúpula 
e telhado; à Igreja de São Salvador do Sangue 
Derramado e à Catedral de Nª Sra. de Kazan. 
Almoço em restaurante. Saída para o aeroporto, e 
pelas 17h50 embarque com destino ao Porto, via 
Frankfurt. Chegada pelas 22h40.

Fim da viagem e dos nossos serviços

Moscovo, 
S. Petersburgo e 
Sergiyev Posad
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A Rússia é uma magnitude de pessoas, paisagens e culturas, 
unidas por uma história comum. O maior país do mundo 
divide-se entre a tradição e a modernidade, que é a 
essência da alma russa. Moscovo é a maior metrópole da 
europa. Uma cidade vibrante, moderna, com tendência 
a extremos e o coração da Russia. S. Petersburgo é um 
romance nórdico entre palácios e canais. Construída 
sobre a água e a lama pelo czar Pedro, “o Grande”, 
a Veneza do Norte cativa os visitantes. Suntuosos 
palácios e pontes elegantes são refletidos em seus 
rios e canais. Visitaremos ainda Sergiyev Posad, 
o Mosteiro da Trindade São Sérgio, criado por 
Sérgio de Radonej, hoje conhecido como o 
“Vaticano Russo”.

RÚSSIA



Terras Altas 
da Escócia
com Ilha Skye
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1º DIA – LISBOA – 
EDIMBURGO – STIRLING - 

GLASGOW
Comparência no aeroporto 

de Lisboa. Partida com destino 
a Edimburgo, via Frankfurt. 

Chegada ao aeroporto de 
Edimburgo pelas 12h00. Saída 

em direcção a Stirling para visita 
ao castelo onde foram coroados os 

monarcas escoceses e que continua 
a ser um dos melhores exemplos da 

arquitectura renascentista da Escócia. 
Foi também local das furiosas batalhas 

da Guerra da Independência, em 
especial a Batalha de Stirling Bridge, que 

em 1297, afirmou William Wallace como 
líder da resistência escocesa. Continuamos 

para Glasgow. Jantar e alojamento no Hotel 
Jurys Inn Glasgow 4*, ou similar.

2º DIA – GLASGOW – LOCH LOMOND – 
INVERARAY – OBAN - FORT WILLIAM

Visita panorâmica de Glasgow, a maior cidade da 
Escócia, nas margens do rio Clyde. É uma cidade 

com uma mistura de arquitectura, entre elegantes 
edifícios vitorianos e arquitectura moderna. 
Passagem pela Universidade neogótica; os ‘City 
Chambers’ ou Câmara Municipal; a Praça George; 
Buchanan Street; a Catedral de Glasgow e a zona 
da marginal. Seguimos viagem para norte, com 
passagem Loch Lomond, o maior lago da Escócia 
e onde tiveram lugar parte das aventuras de Rob 
Roy. Viajamos pelo vale de Glencoe e junto a Glen 
Nevis. Passamos por Inveraray, residência do Clã 
Campbell, onde visitaremos o castelo. Seguimos 
para Fort William, uma das maiores cidades da 
costa ocidental, junto a Ben Nevis, a montanha 
mais elevada da Grã-Bretanha. Jantar e alojamento 
no Alexandra Hotel 3*, ou similar.

3º DIA – FORT WILLIAM – MALLAIG – ILHA SKYE – 
EILEAN DONAN CASTLE – FORT WILLIAM
Saída para a piscatória povoação de Mallaig para 
apanhar o ferry até Armadale, na Ilha de Skye. É uma 
ilha mítica, repleta de histórias e lendas, paisagens 
inebriantes, várias ruínas de castelos e outras 
construções antigas. Visita da ilha até chegar a 
Portree, que significa Porto do Rei. Passeio por esta 
pitoresca e colorida “capital” da ilha, com um belo 
porto natural. Seguimos para o castelo de Eilean 
Donan Castle para paragem fotográfica. Regresso a 
Fort William. Jantar e alojamento no Hotel.

4º DIA – FORT WILLIAM – LOCH NESS – FORT 
AUGUSTUS - INVERNESS
Saída para visita, e em busca de “Nessie”, o esquivo 
monstro que vive nos abismos do lago de Loch 
Ness, que se estende por 37 km desde Inverness a 
Fort Augustus. Cruzeiro. Seguimos para Inverness 
para visita da capital das Terras Altas. Destaque 

para o seu emblemático Mercado Victoriano e o 
castelo. Durante a tarde, e ao longo das margens do 
Lago Ness, paragem para visita às ruínas do Castelo 
de Urquhart. Visita a uma destilaria de whiskey. 
Passagem por Fort Augustus, pequeno vilarejo 
típico, com destaque para o Caledonian Canal. 
Continuamos para Inverness. Jantar e alojamento 
no Hotel Mercure 4*, ou similar.

5º DIA – INVERNESS – GLAMIS CASTLE – ST. 
ANDREWS - EDIMBURGO 
Visita de Glamis Castle. É dos mais importantes 
e fascinantes palácios escoceses, pertencente à 
família Bowes-Lyon, um dos mais antigos clãs da 
nobreza escocesa, é a residência do Conde e da 
Condessa de Strathmore. Lady Elizabeth, mais 
conhecida como Rainha Mãe, nasceu neste castelo, 
no dia 4 de Agosto de 1900, e passou ali parte da 
sua infância. Seguimos até St. Andrews, que embora 
seja a mais antiga cidade universitária da Escócia e 
outrora capital eclesiástica, é também conhecida 
como o santuário dos golfistas, já que foi aqui que 
nasceu um dos jogos mais populares da Escócia: 
o golfe. Visitaremos os restos da Catedral de St 
Andrews, fundada em 1160 e só consagrada em 1318, 
tem os restos do santo no altar maior. Continuação 
até Edimburgo. Durante o percurso cruzaremos 
Forth Bridge, uma das obras de engenharia mais 
importante do século XIX. Jantar e alojamento no 
Apex Haymarket Edinburgh 4*, ou similar.

6º DIA – EDIMBURGO – ROSSLYN CHAPEL - 
EDIMBURGO
Visita de Edimburgo. Começamos com o lendário 
Castelo, considerado um dos mais bonitos de todo 
o mundo, construído sobre um vulcão extinto e 
que é composto por um conjunto de edifícios que 
datam do século XII até ao século XX, reflexo da 
sua evolução para fortaleza, palácio real e prisão 
estatal. Visita panorâmica, passando pela Royal 
Mile, que termina nas ruínas da Abadia de Holyrood, 
e é uma das principais zonas comerciais da cidade; 
Catedral de St. Giles; Parlamento; a Princess Street; 
a Galeria Nacional; George Street e Charlotte 
Square. Nos arredores da cidade, visita à Capela 
de Rosslyn, construída em 1446 e fundada, por 
William Sinclair, 1. ° Conde de Caithness. Diz a lenda 
que foi construída pelos Cavaleiros Templários para 
proteger o Santo Graal, que, como se diz, está em 
baixo da rosa, tendo ficado mais popularizada no 
romance O Código Da Vinci. Regresso a Edimburgo. 
Algum tempo livre para passear pela cidade. À 
noite, jantar típico com folclore escocês. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

7º DIA – EDIMBURGO – LISBOA
Dia livre para actividades de carácter particular. 
Pelas 15h00 (aproximadamente), saída para o 
aeroporto, e pelas 18h00 saída em voo com destino 
a Lisboa, via Frankfurt. Chegada pelas 23h40.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos regulares 
Lufthansa, Lisboa / Edimburgo / Lisboa, via Frankfurt, com 
direito ao transporte de uma peça de bagagem de porão 
até 23 kg e respectivas taxas de aeroporto, segurança 
e combustível, no valor de , € (a ..2019 - sempre sujeitos a 
confirmação aquando da emissão dos bilhetes);
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou 
similares;
• Regime de meia pensão (6 jantares, incluindo um jantar 
típico);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante toda a 
viagem;
• Acompanhamento por guia local, de língua castelhana ou 
portuguesa, durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Todas as visitas e entradas conforme programa;
• Audio- Guias
• Taxas hoteleiras, serviços, IVA;
• Livro de viagem;
• Seguro Multiviagens

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

Nota: Programa esta sujeito às oscilações da libra, podendo sofrer 
ajustes caso a libra tenha um aumento.
À data de 22 de Agosto com uma taxa de 1€ = 1,09709 GBP

Hotéis: os hotéis fora das cidades principais, são normalmente de 
estilo tradicional com um standard básico e em muitos casos não 
têm elevador. Nas Terras Altas existem poucos 
alojamentos de 4*, portanto teremos um hotel 
de 3*, que servirá perfeitamente o propósito.

12 A 18 DE MAIO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP 
COM INTERRUPÇÃO E 

CANCELAMENTO DE VIAGEM

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.700€

35€

575€

ESCÓCIA

Uma viagem que desvenda as paisagens 
espetaculares da Escócia, com os seus 
lugares históricos, imponentes castelos e 
vilarejos entre lagos e montanhas. Terra 
mágica dos kilts, do uísque, das gaitas de 
foles e de heróis como William Walace. 
Cidades cosmopolitas repletas de 
intensa vida cultural e um povo alegre e 
cordial que preservam seus costumes, 
lendas e tradições.



Passadiços 
do Alamal

1º DIA - LISBOA /  
ENTRONCAMENTO / 

BELVER
Saída de Sete 

Rios em direção ao 
Entroncamento. Visita 

ao Museu Ferroviário de 
abrangência internacional, 

que nos conta a história 
do caminho de ferro em 

Portugal e nos coloca numa 
perspetiva da história da 

Europa e do Mundo. Vamos 
conhecer através da técnica, 

arte e ciência aplicada na 
ferrovia como caminho de ferro 

desbravou novos territórios, criou 
cidades, ligou comunidades mais 

ou menos longínquas bem como 
conseguiu mudar a forma de ver 

o mundo. Almoço em Restaurante 
local. De tarde seguiremos para 
Belver onde visitaremos os museus 
do sabão e das mantas. Ao fim da 
tarde chegada ao Alamal River Club, 
onde teremos o check inn, alojamento 
e jantar. O Alamal River Club, 
localizado numa das margens do Rio 
Tejo, envolvido por uma vegetação 
intensa e selvagem, proporciona a 
todos algumas atividades relaxantes, 
nomeadamente canoagem e outros 
desportos aquáticos. Aqui existe 
uma praia fluvial e aqui se inicia, a 
menos de 100 metros a estrutura dos 
passadiços. É uma unidade hoteleira 
com decoração simples, mobiliário em 
madeira, quartos com casa de banho 
privativa, mini-bar, televisão e ar 
condicionado. Oferece um pequeno-
almoço fresco preparado diariamente 
na sala de jantar.

2º DIA – BELVER / PASSADIÇOS DO 
ALAMAL
Pequeno almoço no Hotel. Saída para 
realizar um agradável passeio à beira 
do Tejo nos Passadiços do Alamal os 
quais se estendem na margem sul 
do Tejo, do outro lado de Belver, ao 
longo de 2 km. É muito bom saborear 
o trajeto que separa a praia do Alamal 
da ponte de Belver, no Concelho de 
Gavião. É fresco, é lindo e é revigorante. 
Regresso ao Hotel para recuperar do 
esforço feito ou simplesmente ficar 
na praia a disfrutar da água e do 
sol que seguramente estará à nossa 
espera. Almoço no Hotel. Tarde livre 
para disfrutar de passeios a pé, de 
canoagem ou de barco no Tejo com 
direito a ver os Grifos nas escarpas. 
Jantar e alojamento no Hotel.

3º DIA – ALAMAL / BELVER / 
CASTELO ALMOUROL / LISBOA
Pequeno almoço no Hotel. Saída em 
direção a Belver. Visita à Vila e ao 
Castelo. Almoço em restaurante local. 
Regresso a Lisboa com paragem no 
Castelo de Almourol para visita a este 
monumento, construído no meio do 
leito do rio. Regresso a Lisboa e fim 
da viagem.
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RIBATEJO
COM VITOR CASUL

Museu Ferroviário do Entroncamento, 
Vila e Castelo de Belver, o Museu do 
Sabão, Museu das Mantas, Passadi-
ços do Alamal e a Praia Fluvial do 
Alamal River Club

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem por 
Acompanhamento Tryvel;
• Autocarro de turismo, de 49 lugares, com ar 
condicionado, para o percurso mencionado;
• Alojamento no Alamal River Club
• Todas as refeições mencionadas no itinerário, num 
total de 5, COM BEBIDAS INCLUÍDAS;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Seguro de viagem;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre 
os locais a visitar.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário e 
extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-
bar, lavandaria, bagageiros, etc.);
• Gratificações a guias e motorista;

15 A 17 MAIO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

235€

70€



Castelos do Loire,
Bretanha e
Normandia

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Lisboa / Nantes/Lisboa em voos Tap Air 
Portugal com direito ao transporte de 23kgs de bagagem;
• Todos os transportes indicados no itinerário;
• Estadia durante 6 noites em hotéis de 4* e 3*, conforme 
informado no itinerário (os mencionados ou similares);
• Refeições incluídas: 6 pequenos almoços, 6 almoços e 6 
jantares,sem bebidas;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário:
• Entradas incluídas: Castelo de Angers, Castelo de Amboise, 
Castelo de Chenonceau, Castelo de Blois, Castelo de 
Chambord, Catedral de Chartres, Catedral de Rouen, Abadia 
dos Homens e das Mulheres, Museu do Desembarque, 
Museu da Tapeçaria em Bayeux, Abadia do Mont St. Michel;
Guias locais de idioma português ou castelhano conforme 
disponibilidade em : Angers, Vale do Loire, Chambord, 
Chartres, Honfleur, Caen, Praias do Desembarque e Bayeux, 
Mont St. Michel e St. Malo, Nantes;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem com documentação e livro de viagem 
sobre o destino;
• Taxas hoteleiras de turismo e serviço e IVA em vigor à data 
de 25.10.2019;
• Acompanhamento permanente por um representante 
Tryvel;
• Auriculares;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (€146,48 à 
data de 25.10.2019,sujeitas a reconfirmação e atualização na 
altura da emissão da documentação);

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Outros extras/despesas de carácter pessoal, tais como 
telefonemas, mini-bar, lavandaria, etc;
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído no 
presente programa.
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18 A 24 MAIO 2020

1ºDIA - LISBOA / NANTES / 
ANGERS / TOURS

Comparência no aeroporto de 
Lisboa 120 minutos antes da partida. 

Assistência nas formalidades de 
embarque.

10h40 – Partida com destino a Nantes. 
Chegada ao aeroporto deNantes pelas 

13h40 e transporte para restaurante 
para almoço. Continuação para Angers 

no coração do Vale do Loire, cidade 
proclamada Património da Humanidade 

pela UNESCO. De tarde, visita do Castelo 
de Angers do séc. XIII, uma das fortalezas 

medievais mais bem conservadas de França 
e que abriga a maior tapeçaria medieval do 

mundo, a “tapeçaria do Apocalipse”, com 103 
m de comprimento, tecida pelo Duque Luís I de 

Anjou no fim do século XIV e que está exposta 
numa galeria inteiramente renovada para a boa 

conservação da obra que realça a riqueza dos 
coloridos e das técnicas de tecelagem. O castelo 

abriga também um acervo de tapeçarias dos séculos 
XV e XVI. Continuação para Tours e panorâmica da 

cidade. Chegada ao Hotel Novotel Tours Centre 4**** 
ou similar. Jantar em restaurante e alojamento no hotel.

2ºDIA - TOURS / AMBOISE / CHENONCEAU / BLOIS / 
TOURS

Após o pequeno almoço, saída em direção a Amboise, em 
pleno Vale do Loire, para visita do seu Castelo. Construído 

num promontório com vista para o Loire de forma a 
controlar um estratégico vau, que foi substituído na Idade 

Média por uma ponte, o castelo começou a sua vida no século 
XI, quando o notável Fulque III o Negro, Conde de Anjou, 

que reconstruíu a fortaleza em pedra. Ampliado e melhorado 
ao longo do tempo, no dia 4 de Setembro de 1434, o edifício 

foi confiscado e adicionado por Carlos VII aos bens da Coroa, 
depois do seu proprietário, Louis de Amboise, ter sido acusado 
de conspiração contra Luís XI e executado em 1431. Uma vez 
nas mãos Reais, o castelo tornou-se num dos favoritos dos reis 
franceses; Carlos VIII de França, que aqui nasceu e faleceu, decidiu 
fazer extensas reconstruções, começadas em 1492 ao estilo do 
gótico flamboyant francês tardio e, depois de 1495 empregou dois 
mestres pedreiros italianos, Domenico da Cortona e Fra Giocondo, 
que providenciaram para Amboise alguns dos primeiros motivos 
decorativos renascentistas alguma vez vistos na arquitetura 
francesa. Continuação para Chenonceau para visita do seu Castelo. 
O primeiro foi construído no local de um antigo moinho, em 
posição dominante sobre as águas do rio Cher, algum tempo antes 
da sua primeira menção num texto, no século XI. O atual palácio 
foi construído pelo arquiteto Philibert Delorme, e a sua história 
está associada a sete mulheres de personalidade forte, duas das 
quais rainhas de França. Sendo uma mistura entre o Gótico tardio 
e o Renascimento inicial, o Castelo de Chenonceau e os seus 
jardins estão abertos ao público. Sem contar com o Real Château 
de Versailles, Chenonceau é o mais visitado castelo em França. 
Após a visita, almoço em restaurante. De tarde, prosseguimento 
para Blois para panorâmica da cidade e visita do seu castelo. Além 
de residência de vários Reis da França, também foi o local onde 
o Arcebispo de Reims abençoou Joana d’Arc, em 1429, antes de 
esta partir com o seu batalhão para combater os ingleses em 
Orleães. Erguido no centro da cidade de Blois, compreende vários 
edifícios construídos entre o século XIII e o século XVII, ao redor 
do pátio principal. A sua mais famosa peça de arquitetura é a 
magnifica escadaria em espiral, na ala de Francisco I. Em 1841, sob 
a direção de Luís Filipe I, o Castelo de Blois foi classificado como 
monumento histórico. Foi restaurado e transformado num museu. 
Incluído na visita ao palácio está o gabinete onde Catarina de 
Médici, supostamente, guardaria os seus venenos. Provavelmente, 
o “chamber of secrets” tinha um propósito bem mais banal: exibir 
objetos preciosos para os convidados. Após a visita,regresso a 
Tours. Jantar em restaurante e alojamento no Hotel.

3ºDIA - TOURS / CHAMBORD / CHARTRES / ROUEN
Após o pequeno almoço, saída para visita do Castelo de 
Chambord. Embora seja o maior palácio do vale do rio Loire, foi 
construído apenas para servir de pavilhão de caça para Francisco I 
de França, que mantinha a sua residência no Château de Blois e no 
Château d’Amboise. O projeto original do Château de Chambord 
é atribuído, apesar de várias dúvidas, a Domenico da Cortona. 
Chambord foi alterado consideravelmente ao longo dos vinte 
anos que durou a sua construção (1519 – 1547). Próximo do final 
da obra, o Rei Francisco I exibiu o seu enorme símbolo de poder 
e riqueza, ao convidar o seu velho inimigo, o imperador Carlos 
V, para Chambord. Continuação para Chartres. Chegada e almoço 
em restaurante. De tarde, visita da cidade com destaque para a 
famosa Catedral que teve a sua construção iniciada em 1145 e foi 
reconstruída após um incêndio de 1194. Marca o zénite da arte 
gótica na França. A vasta nave, em puro estilo gótico, os adornos 
com estátuas finamente esculpidas de meados do século XII e as 

magníficas janelas com vitrais dos séculos XII e XIII, todas em notável 
estado de conservação, combinam-se para forma ruma obra-prima 
inigualável. Continuação para Rouen. Chegada ao Hotel Ibis Rouen 
Centre Cathédrale 3*** ou similar. Jantar em restaurante e alojamento 
no Hotel.

4ºDIA - ROUEN / HONFLEUR / CAEN
Após o pequeno almoço, visita do centro histórico de Rouen, a 
capital da Normandia, cidade muito apreciada por Victor Hugo 
e que guardou um património excecional do qual se destaca a 
gótica Catedral Notre Dame (entrada incluída), as casas debruadas 
a madeira, que compõem a Velha Rouen; a rua do Grande Relógio; 
a Praça do Velho Mercado, local onde foi martirizada Santa Joana 
D`Arc e onde hoje se ergue uma moderna igreja em sua memória. 
Continuação para Honfleur pequena cidade marítima, com as suas 
ruelas pitorescas e casas antigas, que conserva o seu porto de pesca. 
Visita de Honfleur e da sua igreja. Passagem pela Ponte rodoviária 
da Normandia que abrange o Rio Sena ligando Le Havre a Honfleur. 
Oseu comprimento total é 2.143,21 m (856 m entre 2 pilastras). A 
ponte foi projetada por Michel Virlogeux com a ajuda de Igor Zizic. 
Os arquitetos foram François Doyelle e Charles Lavigne. A pedra 
fundamental foi lançada em 1988. Almoço em restaurante. De tarde, 
continuação para Caen, e visita da capital da Baixa Normandia com 
visita da Abadia dos Homens e da Abadia das Mulheres. A Abadia das 
Mulheres foi fundada como um mosteiro beneditino de freiras no final 
do século XI por Guilherme, o Conquistador, e sua esposa Matilde 
de Flandres bem como a Abadia dos formalmente conhecida como 
Abadia de São Estêvão. As obras iniciaram em 1062, começando pela 
parte de trás e terminaram em 1130. Matilde, que morreu em 1083, 
foi enterrada no coro sob um bloco de mármore preto. Tratam-se 
dos edifícios românicos mais importantes na Normandia. Chegada 
ao Hotel Adagio Caen Centre 4**** ou similar e check in. Jantar em 
restaurante. Regresso ao Hotel e alojamento.

5ºDIA - CAEN / PRAIAS DO DESEMBARQUE / ARROMANCHES / 
BAYEUX / CAEN
Após o pequeno almoço, partida em direção á zona das Praias do 
Desembarque. Paragem na Praia de Omaha local das operações de 
desembarque durante a invasão da Normandia pelos Aliados, também 
conhecida como Operação Overlord e Operação Neptuno, durante a 
Segunda Guerra Mundial. O desembarque começou na terça-feira, 6 
de Junho de 1944 (DiaD), com início às 00h15min. Seguiremos para 
o Cemitério Americano, que reune 9.386 lápides e o Jardim dos 
Desaparecidos. Paragem em Arromanches onde se podem ver os 
restos do porto artificial criado pelas tropas que tomaram parte do 
Desembarque do dia D. Visita do Museu do Desembarque. Almoço 
em restaurante. Continuação para Bayeux e visita do Museu da 
Tapeçaria que relata a conquista de Inglaterra pelos Normandos. 
A tapeçaria de Bayeux é um imenso tapete bordado, datado do 
século XI, que descreve os eventos-chave da conquista normanda 
da Inglaterra por Guilherme II da Normandia, sobretudo a batalha 
de Hastings (14 de outubro de 1066). Quase metade das cenas, no 
entanto, descrevem fatos anteriores à própria batalha. Embora muito 
favorável a Guilherme o Conquistador (a ponto de ser considerada 
como uma obra de propaganda), a tapeçaria tem um inestimável 
valor documental acerca do século XI na Inglaterra e na Normandia, 
incluindo vestuário, castelos, navios e condições de vida da época. 
Em 1729 a tapeçaria foi redescoberta por estudiosos, quando estava 
a ser exibida na Catedral de Bayeux. Está inscrita desde 2007 na 
Memória do Mundo pela UNESCO. Regresso ao Hotel. Regresso a 
Caen. Jantar em restaurante e alojamento no Hotel.

6ºDIA - CAEN / MONT ST. MICHEL / SAINT MALO / NANTES
Após o pequeno almoço,saída em direção ao Mont. St. Michel, local 
de rara beleza, Património da Humanidade pela UNESCO. Resistindo 
a todos os assaltos ingleses, tornou-se num lugar simbólico da 
identidade nacional, onde se diz que o Arcanjo São Miguel terá 
aparecido no séc. VIII ao bispo de Avranches; aqui existe, hoje um 
conjunto arquitectónico vulgarmente intitulado“a Maravilha do 
Mundo Ocidental”. Visita pedestre com guia local ao Mont St. Michel, 
incluindo a entrada na Abadia. Continuação para St. Malo. Almoço 
em restaurante. De tarde, visita da cidade dos Corsários, cuja riqueza 
do património reflete os grandes momentos da História da cidade. 
Visita ao centro histórico com destaque para o Castelo e Torre Solidor 
(exterior), Catedral de Saint-Vicent (exterior) e para as muralhas, 
com bonitas vistas sobre o mar e o rio Rance, de onde poderemos 
constatar a impressionante amplitude das marés, uma das maiores 
a nível mundial. Continuação para Nantes e panorâmica da cidade 
com destaque para o Castelo dos Duques da Bretanha que alberga 
atualmente o Museu de História de Nantes (exterior) e para a Catedral 
de S. Pedro e S. Paulo (exterior), concluída em 1893, notável pelos 
seus portais góticos e onde está sepultado Francisco II, último duque 
da Bretanha. Jantar em restaurante e alojamento no Hotel Mercure 
Nantes CentreGare 4**** ou similar.

7ºDIA - NANTES / LISBOA
Pequeno almoço no hotel e manhã livre. Ao final da manhã,transporte 
para o aeroporto de Nantes. Assistência nas formalidades de 
embarque e partida em voo Tap ás 14h20 com destino a Lisboa.
15h20 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1 765€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

350€

FRANÇA

Entre fortalezas e castelos, rios e paisagens 
naturais, esta é uma viagem inspiradora às mais 
belas regiões de França. Palco de grandes 
acontecimentos históricos, a Normandia 
tem inúmeras histórias para contar, de reis 
e rainhas que aqui viveram, ou das praias 
onde desembarcaram os Aliados, no “Dia D”. 
Lugares de paisagens bucólicas repletas 
de tradição, onde a vida teima em passar 
lentamente e as paisagens parecem 
tiradas da paleta de um pintor… nesta 
prazerosa rota, que liga a Normandia, 
Bretanha e o Vale do Loire.



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Pierre Léglise-
Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Florença e Paris / Lisboa, em voos 
regulares Tap Air Portugal com direito a 1 peça de 
bagagem até 23 kg;
• Bilhete comboio Milão / Florença (1ª classe);
• Passagem aérea em classe económica para o 
percurso Milão / Paris, em voo regular com direito a 1 
peça de bagagem até 23 kg;
• 6 noites de alojamento em hotel 4**** com pequeno 
almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa;
• 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 74,25€ (à data de 19.07.2019) – 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.

ITÁLIA, SUIÇA E FRANÇA
COM PIERRE LÉGLISE-COSTA

19 A 25 MAIO 2020

Uma viagem seguindo os passos de Leonardo 
que nos leva à sua terra natal, Anchiano, às duas 
grandes cidades onde mais trabalhou e inventou: 
Florença e Milão. A caminho de França, este tour 
TRYART vai até ao cantão suíço do Ticino para 
conhecer o Castello Visconteo, um edifício 
militar projetado por Leonardo e, no fim, às 
terras suaves do Loire onde acabou a vida 
e onde deixou centenas de desenhos de 
projetos.

1º DIA – LISBOA / 
FLORENÇA

05h00 – Encontro dos 
participantes no Terminal 

1 do Aeroporto de Lisboa.
06h05 – Partida em voo 

Tap Air Portugal para 
Florença

10h40 – Chegada ao 
Aeroporto de Florença.

Almoço livre. Visita guiada à 
Galleria degli Uffizi para admirar a 

obra de Leonardo da Vinci e outras 
obras do Renascimento. Paragem 

defronte do Ospedale Santa Maria 
Nuova. Neste hospital começou 

o seu interesse pela dissecação e 
estudo de cadáveres humanos. Jantar 

em restaurante e alojamento no Hotel 
Calzaiuoli 4**** ou similar.

2º DIA – FLORENÇA / VINCI / ANCHIANO / 
FLORENÇA
De manhã, partida para Vinci. Manhã 
dedicada à visita de Vinci, nomeadamente o 
Museo Leonardiano que apresenta as mais 
extensivas e originais coleções dedicadas 
aos interesses do génio, a Biblioteca 
Leonardiana e o seu arquivo histórico, a 
Igreja de Santa Croce onde Leonardo foi 
batizado e onde se encontram algumas das 
suas obras e a renovada Piazza dei Guidi 
em estilo contemporâneo. Almoço. Em 
Anchiano, perto de Vinci, visita à casa natal 
de Leonardo. Regresso a Florença e visita à 
Galleria Palatina e Jardins Boboli. Saída para 
jantar em restaurante. Regresso ao hotel e 
alojamento.

3º DIA – FLORENÇA / MILÃO
Partida de comboio de alta velocidade 
Freccia Rossa de Florença para Milão. 
Almoço em Milão. Visita à Igreja de Santa 
Maria Delle Grazie para admirar a famosa 
Última Ceia e a decoração do refeitório 
dos Dominicanos, também executada por 
Leonardo. No Castello Sforzesco, onde 
Leonardo trabalhou para esta importante 

família como conselheiro militar, o grupo 
visita além do castello, a Sala delle Asse 
por ele decorada. Este dia termina com a 
visita ao Duomo, a sede da Arquidiocese de 
Milão e uma das mais célebres e complexas 
edificações em estilo gótico da Europa. 
Check-in no Hotel Rosa Grand 4**** ou 
similar. Jantar e alojamento

4º DIA – MILÃO / LOCARNO / MILÃO
Em Locarno no cantão de Ticino o grupo 
visita ao Castello Visconteo, obra que 
recentemente se provou ter sido projetada 
nesta cidade suíça por Leonardo da Vinci. 
Almoço no Restaurante Sensi em Locarno. 
Regresso a Milão, passando pela bela 
região dos Lagos Italianos. Jantar em Milão. 
Alojamento.

5º DIA – MILÃO / PARIS / AMBOISE
Transporte privativo para o aeroporto. 
Partida em voo de carreira regular para 
Paris. Chegada a Paris e visita ao Museu do 
Louvre e das obras mais significativas de 
Leonardo. Almoço livre em Paris. A viagem 
continua para o Loire em autocarro. Check-
in, jantar e alojamento no Hotel le Choiseul 
ou similar.

6º DIA – AMBOISE /CHAMBORD / AMBOISE
Em Amboise, visita ao château onde 
Leonardo passou os últimos dias da sua 
vida. Como convidado do rei Francisco I, 
foi arquiteto, pintor e engenheiro, tendo 
vivido em Clos Lucé. Almoço. O dia termina 
com a visita ao Château de Chambord e 
da famosa escadaria enigmática em dupla 
hélice. Jantar de despedida em Amboise. 
Alojamento.

7º DIA – AMBOISE/ PARIS / LISBOA
Manhã e almoço livre em Paris. Transfer de 
autocarro para o Aeroporto de Orly.
19h10 – Partida em voo Tap para Lisboa.
20h35 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

3.950€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

1.230€

Leonardo
Da Vinci
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Grande
Circuito
Balcãs

1ºDIA - LISBOA / FRANKFURT 
/ VILNIUS

Encontro no aeroporto 
Humberto Delgado, pelas 03h00. 

Saída em voo regular Lufthansa 
ás 05h05 em direção a Frankfurt. 

Chegada pelas 09h05, formalidades 
de transbordo e partida ás 10h00 em 

direção a Vilnius. Chegada a capital da 
Lituânia pelas 13h00, formalidades de 

desembarque, encontro com o guia e 
saída para almoço em restaurante. Inicio 

da visita panorâmica à cidade, também 
chamada de “Jerusalém da Lituânia”, 

uma população heterogénea que inclui 92 
diferentes nacionalidades. Entre as diversas 

obras sacras destacam-se a Igreja de São 
Pedro e São Paulo, construída em 1668 sobre 

as ruínas arquitetónicas de um templo pagão 
dedicado a Milda, a deusa do amor, a Igreja 

de Santa Ana, com o adjacente mosteiro das 
Beneditinas, a Igreja de São Casimiro, fundada 

pelos jesuítas e dedicada ao Santo Casimiro Jagiello, 
filho do Rei da Polónia e a Igreja de São Miguel, obra 

renascentista construída em 1594. Chegada ao hotel 
Congress Vilnius 4**** ou similar. Distribuição dos 

quartos, jantar e alojamento.

2ºDIA - VILNIUS / RIGA
Pequeno-almoço no hotel e saída para a Letónia. Almoço 

em Riga. Visita da cidade de Riga conhecida como a 
“Paris” do Báltico, única pela sua riqueza e pela qualidade 
da sua arquitetura moderna e em madeira, do séc. XIX. 
Iniciamos a nossa visita na área das avenidas do centro de 
Riga, destacando-se a famosa avenida Alberta que oferece 
a mais completa coleção de edifícios de Art Noveau da 
Europa e onde poderemos apreciar os inúmeros edifícios 
e monumentos, como a Torre Arsenal, o Teatro Nacional, 
o Monumento à Liberdade e o cemitério Bethren com o 
memorial aos soldados mortos durante a II Guerra Mundial, 
a Opera, a Universidade e as inúmeras pontes sobre o rio 
Daugava. Seguimos para a cidade velha, a parte mais antiga 
da cidade, para passeio pela rua pedonal de kalfu, a Praça 
Livs com os seus edifícios medievais, visita à Catedral Dome, 
construída no século XIII, que alberga um dos maiores órgãos 
do mundo com mais de 6700 tubos; a Catedral Ortodoxa, 
Igreja de S. Jacob / S. Pedro, o Castelo medieval de Riga que 
é residência do Presidente da República, a Torre Panorama, 
o Parlamento, a Ponte dos Suecos e o conjunto de casas 
chamado de os “Três Irmãos”. Chegada ao hotel Roma 4**** 
ou similar. Distribuição dos quartos, jantar e alojamento.

3ºDIA - RIGA / SIGULDA / PARNU / TALLIN
Após o pequeno almoço no hotel, saída em direção à Estónia. 
Visita do Parque Nacional de Gauja em Sigulda, conhecido 
como a “Suíça da Letónia”. Visita das Ruínas da Ordem dos 
Cavaleiros Teutónicos (Séc. XIII) que estava ligado a outras 
pequenas construções mediante passagens subterrâneas. 
Visitaremos o Castelo Medieval de Turaida (1214), o mais 
bem conservado da Letónia, o Museu de História Local de 
Sigulda, o Túmulo de Turaida, a Gruta de Gutmann e o Parque 
de Daina, parque de escultura dedicado ao folclore letão. 
Almoço em restaurante local. Saída em direcção à fronteira 
Letonia/Estonia para Tallinn, pela estrada que segue a costa 
do Mar Báltico. Paragem em Pärnu para passeio pela cidade 
com o seu balneário e torre vermelha. Chegada ao hotel 
Hestia Barons 4**** ou similar de Tallinn. Distribuição dos 
quartos, jantar e alojamento.

4ºDIA - TALLIN
Após o pequeno almoço no hotel, visita panorâmica desta 
cidade, capital da Estónia, e a mais antiga capital medieval 
do Norte da Europa. Tallinn, cidade que conseguiu a sua 
independência de Moscovo durante a década passada, 

é uma cidade realmente interessante com um centro 
antigo e encantador. Nas visitas, destacamos: as antigas 
muralhas, a colina de Toompea com o seu castelo, daremos 
especial destaque para a “Kiek in De Kok”, uma das mais 
impressionantes Torres de defesa do Mar Báltico. Segue-se 
a Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky construída pelo 
Czar Alexandre III, a Igreja Dome e o Centro Histórico, com 
inúmeras lojas, galerias, comerciais, cafetarias, restaurantes 
e esplanadas, vibrante de cor e movimento. Almoço em 
restaurante. De tarde, continuação das visitas, com especial 
destaque para o Convento de Santa Brígida, o Vale das 
Canēões e o Parque Kadriorg, rodeado de vegetação e Lagos 
e que foi desenhado pelo arquiteto Micheti para o Czar russo 
Pedro – o Grande. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

5ºDIA - TALLIN / NARVA / S.PETERSBURGO
Após o pequeno-almoço, encontro com um novo autocarro 
e guia e saída em direção à fronteira da Rússia. Chegada a 
Narva e almoço. Formalidades de passagem de fronteira. 
Chegada a S. Petersburgo a meio da tarde. Alojamento no 
hotel Courtyard by Marriot Pushkin 4**** ou similar. Jantar 
e alojamento.

6ºDIA - S.PETERSBURGO
Pequeno almoço. Dia dedicado à visita de S. Petersburgo. 
Cidade fundada por Pedro o Grande em 1703, é considerada 
uma das mais belas e ricas do mundo. Da panorâmica geral 
da cidade, destacamos: o Bairro de Pushkin, o Almirantado 
(ex-libris da cidade), visita da Fortaleza de Pedro e Paulo 
incluindo a Catedral (interior), onde se encontram sepultados 
os Czares da família Romanov, a Casita da Barca (exterior) o 
Mosteiro de Alexander Nevsky Lavra (exterior) assim como 
da Catedral Smoelny (exterior). Almoço em restaurante. De 
tarde, visita ao Museu Hermitage (interior), um dos maiores 
museus de arte do mundo. A sua vasta coleção, possui itens 
de praticamente todas as épocas, estilos e culturas da história 
russa, europeia, oriental e do norte da África. As obras estão 
distribuídas em dez prédios, situados ao longo do rio Neva, 
dos quais sete constituem por si mesmos monumentos 
artísticos e históricos de grande importância. Neste conjunto, 
o papel principal cabe ao Palácio de Inverno, que foi a 
residência oficial dos Czares quase ininterruptamente desde 
sua construção até a queda da monarquia russa. Saída para o 
Palácio do Príncipe Vladimir, onde assistirão a um concerto de 
música clássica com ballet. Jantar em restaurante. Regresso 
ao hotel e alojamento.

7ºDIA - S.PETERSBURGO
Pequeno almoço. Manhã dedicada à visita do Grande Palácio 
Peterhof assim como visita dos seus magníficos jardins, já 
que se situa no centro de um parque com jardins franceses e 
ingleses. Almoço em restaurante. De tarde, saída para visita a 
Pushkin, com destaque para o Palácio de Catarina a Grande 
(interior), projetado no séc. XVIII por sua filha a Czarina 
Isabel. Trata-se de um majestoso exemplo do barroco russo. 
Atravessando os admiráveis salões, destaca-se o Salão de 
Âmbar. Seguidamente, passeio por entre a magia geométrica 
dos jardins com as suas fontes e jogos de água. Em hora a 
combinar, saída para Jantar no restaurante “Sadko” onde 
poderão dançar. Regresso ao hotel e alojamento.

8ºDIA - S.PETERSBURGO / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno almoço. De manhã, continuação para visita da 
Igreja do Sangue Derramado. Passeio de barco no Rio 
Neva, onde terão oportunidade de desfrutar de uma vista 
da cidade não só com os seus palácios imperiais, mas 
também os apartamentos do séc. XIX, outrora habitados 
por comerciantes. Almoço em restaurante. De tarde, transfer 
ao aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque. 
Partida às 17h50 em voo da Lufthansa com destino a 
Frankfurt. Chegada pelas 18h45. Formalidades de transbordo 
e partida ás 21h40 com destino a Lisboa. Chegada ao 
Aeroporto Humberto Delgado pelas 23h40.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhante Tryvel durante toda a viagem;
• Guia acompanhante nos Bálticos e em S. Petersburgo;
• Bolsa ou similar Tryvel;
• Passagem aérea Lisboa / Frankfurt / Vilnius + S. 
Petersburgo / Frankfurt / Lisboa na Lufthansa, em classe 
económica e com direito ao transporte de 1 mala l peso 
máx. 23 kg de bagagem;
• E-VISA de Entrada na Rússia;
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em 
autopullman com ar condicionado e assistência por guia 
em português ou espanhol;
• Alojamento e pequenos almoços durante 7 noites nos 
Hotéis de 4 estrelas mencionados ou similares;
• Todas as refeições mencionadas no itinerário l 7 
jantares e 8 almoços num total de 15 refeições;
• Todas as visitas mencionadas no programa com guias 
locais em português ou castelhano;
• Entradas: Lituânia – Catedral de S. Estanislau, Igreja 
Santa Ana, Pateos da Universidade + Igreja de São João; 
Letónia – Catedral Dome; Estónia; Catedral Ortodoxa 
Aleksander Nevsky; St. Petersburgo (Fortaleza de Pedro 
e Paulo, Igreja do Sangue Derramado, Hermitage, Palácio 
de Catarina a Grande, Grande Palácio de Peterhof);
• Passeio de barco no Rio Neva;
• Concerto de música clássica com ballet no Palácio do 
Principe Vladimir;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível e 
taxas portuárias no montante de 246,37 € – à data de 
02.10.2019 – atualizar e reconfirmar na altura da emissão 
da documentação;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• Seguro Multiviagens – MIP € 30.000;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter 
pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.)

NOTA: Passaporte obrigatório com validade mínima de 
06 meses à data do regresso da viagem

24 A 31 MAIO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2 180 €

365€

As capitais Bálticas, com as suas heranças da vizinha 
Rússia, mas com muito de si próprias também, 
são um passeio por um tempo de lendários 
e castelos, mitos, rituais e histórias pagãs, 
bosques centenários, lagos mágicos e cidades 
simpáticas que souberam conciliar as sua bela 
arquitectura com os tempos modernos, e a 
prová-los estão as noites animadas e os seus 
ambientes jovens.

ESTÓNIA, LETÓNIA E LITUÂNIA
COM S.PETERSBURGO



Dos Lagos 
Italianos ao 
majestoso 
Bernina

1º DIA – LISBOA OU POR-
TO* - MILÃO – STRESA - 

ILHAS BORROMEU (LAGO 
MAGGIORE) - COMO

Comparência no aeroporto 
escolhido Humberto Delga-

do. Pelas 07h30, partida em 
voo regular TAP com destino 
a Milão. Chegada pelas 11h05. 

Viagem para um dos encla-
ves mais encantadores da Itália 

continental: o Lago Maggiore, o 
segundo maior da Itália. Aqui po-
deremos encontrar povoações tão 

encantadoras como Stresa, antiga 
aldeia piscatória nas margens do 

lago, joia da arquitetura “liberty”, a 
versão italiana do movimento moder-
nista. Navegação até um dos lugares 

favoritos de Ernest Hemingway: as Ilhas 
Borromeo. Almoço na Isola dei Pescato-

ri. Visita às ilhas: famosas graças à família 
Borromeo, a Isola Bella, antiga aldeia pisca-
tória, transformada num complexo compos-

to por um palácio barroco construído entre 
1632 e 1671 pela família Borromeo; e ainda a 

Isola Madre; o Palácio Borromeo e a Isola dei 
Pescatori Jantar e alojamento no Hotel Como 
4*, ou similar.

2º DIA – COMO – LUGANO (LAGO LOCARNO) – 
LOCARNO (LAGO MAGGIORE) - COMO
Saída para Lugano, a cidade de parques e flores, 
casas de veraneio e edifícios sagrados e a capi-
tal da Suíça italiana, nas margens do lago com 
o mesmo nome. Destaque para o Parque Cívi-
co, com inúmeras esculturas ao ar livre; a Piazza 
Della Riforma; a Cattedrale di San Lorenzo e a Via 
Nassa, a principal rua comercial. Continuamos 
para Locarno, comuna suíça do Cantão de Ticino. 
Estende-se pelas margens do Lago Maggiore, o 
segundo maior da Itália. Destaque para a Piazza 
Grande, coração da cidade onde se realiza o festi-
val anual de cinema e Castelo Visconteo. Regres-
so a Como. Jantar e alojamento.

3º DIA - COMO – TREMEZZO – BELLAGIO (LAGO 
COMO) - COMO
Saída para o norte do Lago de Como, de origem 
glaciar, com cerca de 146 km2, sendo o terceiro 
maior lago da Itália. Passagem por Tremezzo, 
uma das estâncias turísticas mais famosas da 
região, para visita da Villa Carlota e seus jardins 
com 70.000m2, onde a cultura e a natureza con-
vivem em perfeita harmonia. Travessia em ferry 
até Bellagio, considerado um dos centros turísti-
cos mais importantes da zona dos Lagos Italia-
nos. Bellagio conserva um traçado medieval e 
pitoresco, com vielas íngremes e sinuosas, vilas e 
igrejas. Visita à Villa Melzi, com maravilhosos jar-
dins com vista para o lago. Almoço em restauran-
te local. Regresso a Como e visita da cidade, com 
destaque para as muralhas; a Porta Torre; a Piazza 
San Fedele; o Templo Voltiano e a Catedral. Jan-
tar e alojamento.

4º DIA - COMO – ST. MORITZ - (BERNINA EX-
PRESS) – TIRANO - BRESCIA
Saída para norte, com destino a St. Moritz, a ba-
dalada estância de ski Suíça, a 1822 metros de al-

titude. Pequeno passeio panorâmico e almoço em 
restaurante local. Embarque no mais conceituado 
comboio panorâmico dos Alpes – Bernina Express, 
que, através de selvagens desfiladeiros, vales, lagos, 
atravessando pontes elevadas e túneis sinuosos, 
atingindo os 2.253 metros de altitude, nos levará 
até Tirano, novamente em Itália (cerca de 2h15 de 
viagem). Continuação em autocarro até Brescia. 
Jantar e alojamento no Hotel AC Brescia 4*, ou si-
milar.

5º DIA – BRESCIA - VERONA - SIRMIONE (LAGO 
GARDA) – BRESCIA
De manhã, visitamos Verona, mundialmente famo-
sa pela história do Romeu e Julieta, por William 
Shakespeare. Mas Verona é muito mais que este ro-
mance. Destaque para a Piazza Bra, com a Arena; a 
Rua Mazzini com as suas elegantes lojas comerciais; 
a Piazza Erbe, com a Torre dei Lamberti; Palazzo 
della Ragione; o arco Scaligleri e claro a casa da 
Julieta. Almoço em restaurante. Seguimos para Sir-
mione, nas margens do Lago de Garda, o maior de 
toda a Itália. Passeio de barco pelo lago. Destaque 
para a Igreja da Santa Maria Maggiore; a Rocca Sca-
liera e as Cavernas de Catulo. Regresso a Brescia. 
Jantar e alojamento.

6º DIA – BRESCIA – BERGAMO - MILÃO
Visita da cidade de Brescia. É bem menos conhe-
cida que as vizinhas Milão e Verona, mas não é por 
isso menos charmosa e histórica. Foi também o lo-
cal de nascimento do Papa Paulo VI. Destaque para 
Piazza della Loggia: a Pizza Vittoria e Piazza Pao-
lo VI; a área arqueológica da Via Musei; a Catedral 
Nova, com a sua fachada branca e a sua enorme 
cúpula, bem como a Catedral Velha, mais sóbria e 
arredondada. Seguimos para Bérgamo. É uma bela 
cidade amuralhada, com uma rica arquitetura me-
dieval, barroca e renascentista aliada às lojas cheias 
de encanto e ruelas de pedra. Visita à parte alta, 
Património da Unesco, com destaque para a Piazza 
Vecchia; a Torre Cívica; a Basílica Santa Maria Mag-
giori e a Catedral de Bergamo. Continuamos para 
Milão. Jantar em restaurante local. Alojamento no 
Leonardo Hotel Milan City Center 4*, ou similar.

7º DIA – MILÃO – LISBOA OU PORTO*
Dedicamos a manhã para visita a Milão. Passeio 
pedonal pela cidade, um dos principais centros 
industriais da Europa para negócios e finanças. É 
conhecida mundialmente como a capital do design, 
com maior influência global no comércio, na indús-
tria, música, desporto, literatura e arte, tornando-se 
uma das principais cidades do mundo. A metrópo-
le é especialmente famosa pelas suas casas e lojas 
de moda (como a Via Montenapoleone) e a Galle-
ria Vittorio Emanuele na Piazza Duomo. Passagem 
pelo Castelo Sforzesco, o Parque Sempione, a Via 
Dante, a Piazza Cordussio, a Piazza della Scala e a 
Catedral (visita interior). Almoço livre e tempo livre 
para actividades de carácter particular. Sugerimos 
passear pela Galeria Vittorio Emanuele; visitar a Pi-
noteca de Brera; visitar o interior do Teatro Scala; 
comer um panzerotto no famoso Luini; admirar A 
Última Ceia, de Da Vinci, no convento de Santa Ma-
ria delle Grazie, ou simplesmente passear pelo Dis-
trito de Navigli. Em horário a combinar localmente 
(final do dia), saída para o aeroporto. Pelas 20h15, 
saída em voo TAP com destino a Lisboa.
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6 A 12 DE JUNHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

1 670 € 250€

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Lisboa / Milão / Lisboa em voo regular 
TAP, em classe económica e com direito ao transporte 
de 23 kg de bagagem de porão, e respectivas taxas de 
aeroporto, segurança e combustível no valor de 46.00 € 
– à data de 13.08.19 – a reconfirmar na altura da emissão 
da documentação;
• Pensão completa desde o almoço do 1º dia ao jantar do 
6º (12 refeições - 6 almoços e 6 jantares);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante todo 
a viagem;
• Guias locais em língua portuguesa ou castelhana para 
todas as visitas conforme programa;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Entrada no Palácio Borromeo (Isola Bella); Villa Carlot-
ta e Catedral de Milão;
• Viagem no Bernina Express, de St. Moritz a Tirano, em 
classe económica;
• Passeio de barco no Lago Maggiore, no Lago de Como 
e no Lago de Garda;
• Seguro Multiviagens base;
• Taxas hoteleiras, de cidade, de serviço e IVA;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Bolsa e livro de viagem Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

Vilas e vilarejos Belle époque, cidades lacustres, 
debruçadas caprichosamente às margens dos 
lagos, com castelos, palácios barrocos e jardins 
milimétricos, combinados harmoniosamente 
com o requinte e o charme. Há ainda o 
amor trágico de Romeu e Julieta e a tudo 
isto, juntamos uma das mais belas linhas 
férreas do Mundo, nas paisagens alpinas 
– Bernina Express, com viadutos curvos 
e túneis tortuosos, passando por 
incríveis desfiladeiros, lagos glaciares, 
montanhas e colinas verdejantes.

ITÁLIA

SEGURO DE VIAGEM COM 
CANCELAMENTO ANTECIPADO, 
ASSISTÊNCIA E INTERRUPÇÃO

35€



Escandinávia e 
Fiordes da 
Noruega

1ºDIA - LISBOA / AMESTERDÃO / 
BERGEN

Comparência no aeroporto cerca de 
120 minutos antes do horário do voo. 

Formalidades de embarque e partida às 
05H00, em voo regular KLM, com destino a 

Amsterdão. Chegada às 09h00 e mudança de 
avião.

12h00 – Partida em voo regular KLM com 
destino a Bergen.

13h40 – Chegada e assistência por guia local 
em português ou espanhol (que acompanhará o 

grupo durante todo o circuito). Transporte para o 
centro da cidade para almoço em restaurante. De 

tarde,subida em funicular ao Monte Floyen para poder 
contemplar a cidade desde as alturas e o seu Fiorde. 

Continuação para o Hotel Thon Orion 4**** ou similar. 
Jantar e alojamento no Hotel.

2ºDIA - BERGEN
Após o pequeno almoço no Hotel, saída para visita de meio 

dia da cidade. Bergen é a capital dos Fiordes, a segunda 
cidade da Noruega e uma das cinco cidades universitárias 

do país. Foi fundada em 1066 e até 1830 foi a cidade maior 
do país, centro de comércio e transporte marítimo. Durante 

a nossa visita poderemos apreciar a Igreja de Santa Maria, a 
Sala de Haakon, o Grieg Hall, um edifício negro envidraçado, 

em forma de um piano de cauda, bem perto do colorido e 
pitoresco mercado de peixe onde se podem encontrar todas as 

especialidades gastronómicas do norte escandinavo. Almoço no 
famoso mercado de peixe. Restante tarde livre em Bergen. Jantar e 

alojamento no hotel.

3ºDIA - BERGEN / FLAM / SOGNEFJORD / BALESTRAND
Após o pequeno almoço no Hotel, saída de Bergen para a povoação 

histórica de Voss com o seu impressionante panorama de montanhas 
revestidas de neve. Aqui embarcamos no comboio que nos leva por 
montanhas e vales até à cidade de Myrdal onde mudaremos de carruagem 
para o famoso comboio Flamsbanen conhecido pela extraordinária beleza 
das paisagens que nos oferece ao descer da cidade de Myrdal nas altas 
montanhas até à cidade de Flam nas margens do fiorde.Uma vez em 
Flam, almoço em restaurante. Embarque no Flam Express Ferry para uma 
belíssima travessia pelo majestoso Fiorde dos Sonhos (Sognefjord) o mais 
extenso e profundo da Noruega. A costa oferece um aspeto fortemente 
contrastante: umas vezes são as rochas que se precipitam pavorosamente 
pelo fiorde, outras o rio está todo coberto de verde. Desembarcamos em 
Balestrand situada em esplêndida posição. Continuação de autocarro até 
ao Hotel Kviknes 4**** ou similar. Check-in, jantar e alojamento no Hotel.

4ºDIA - BALESTRAND / GLACIAR DE BRIKSDAL / LOEN
Após o pequeno almoço no Hotel, saída para a povoação de Dragsvik, 
onde embarcaremos no ferry e onde cruzaremos uma vez mais o formoso 
Sognefiord para desembarcar em Hella. Posteriormente, dirigir-nos-emos 
até Sogndal, passando por várias aldeias pitorescas assim como bosques e 
campos de cultivo até chegarmos a Skei situada ao pé do maior glaciar do 
continente europeu “Jostedalsbreen”. Continuação até ao impressionante 
Glaciar de Briksdal. Almoço em restaurante. Seguidamente vamos 
deslocar-nos em pequenas viaturas motorizadas (troll cars) até ao 
pé do glaciar com as suas incríveis paredes de gelo azul. Após a visita 
prosseguimos para o Hotel em Loen. Aqui ficaremos alojados por duas 
noites rodeados por montanhas e fiordes para realmente aproveitar ao 
máximo esta impressionante parte do mundo. Jantar e alojamento no 
Hotel Loen 4**** ou similar.

5ºDIA - LOEN / GEIRANGER / DALSNIBA / ESTRADA DE STRYN / LOEN
Após o pequeno almoço, e cedo pela manhã, saída via Hellasylt onde 
embarcaremos no ferry que atravessa o impressionante Fiorde Geiranger, 
situado entre verdes montanhas e cascatas e hoje em dia classificado 
pela UNESCO, Património Mundial da Humanidade. Desembarque na 
cidade de Geiranger onde teremos tempo para admirar e deixarmo-nos 
inspirar por estas paisagens naturalmente selvagens. Almoço em Hotel 
em Geiranger. Após o almoço, continuação até ao miradouro de Dalsnibba 
(situado a 1500 metros sobre o nível do mar), para ter provavelmente 
uma das mais impressionantes panorâmicas no mundo. De tarde, descida 
da montanha pela estrada de verão de Stryn até ao hotel Loen 4**** ou 
similar. Jantar e alojamento no Hotel.

6ºDIA - LOEN / LILLEHAMMER / OSLO
Após o pequeno almoço, e cedo pela manhã, partida com destino a 
Oslo. Viajaremos via Lom, onde poderemos admirar Stavkirke, a igreja 
de madeira mais antiga da Noruega, do séc. XII. Prosseguimos via Otta, 
deixando a região dos fiordes da Noruega Central, a qual se caracteriza 
por montanhas e lagos que são as principais atrações do país. Continuação 
por Lillehammer. O centro da cidade de Lillehammer, é uma concentração 

de casas de madeira do final do século XIX, que goza de uma localização 
pitoresca com vista para a parte norte do lago Mjøsa e o rio Lågen, 
cercado por montanhas. A cidade tornou-se mundialmente conhecida 
por receber os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 e foi sede dos Jogos 
Olímpicos de Inverno da Juventude de 2016. Almoço em Lillehammer. 
Pela tarde, chegaremos a Oslo. Check-in, jantar e alojamento no Hotel 
Scandic Sjolyst 4**** ou similar.

7ºDIA - OSLO
Após o pequeno almoço, visita à cidade de Oslo, capital da Noruega, 
soberbamente situada no final do seu fiorde. Entre outros pontos de 
interesse visitaremos o famoso Museu dos Barcos Vickings com os 
seus três navios vickings. Passearemos também pelo Parque Vigeland, 
sem dúvida um dos maiores tesouros culturais escandinavos, onde se 
encontram as impressionantes esculturas do famoso escultor norueguês 
Gustav Vigeland, que dedicou a sua vida à criação desta obra, 192 
esculturas em granito, bronze e ferro forjado com 600 figuras que podem 
ser apreciadas neste parque. Passaremos também pela Ópera de Oslo, 
pelo Palácio Real e pela rua principal KarlJohan, finalizando o passeio no 
Hotel. Desfrutaremos de uma fantástica vista panorâmica de Oslo e do 
fiorde desde a colina de Holmenkollen, na qual encontramos o famoso 
trampolim de saltos de esquí onde foram celebrados os Jogos Olimpicos 
de Inverno de 1952. Almoço em restaurante. De tarde, visita do Museu 
Munch que alberga as obras de Edvard Munch, deixadas em testamento 
à comuna de Oslo em 1940. O museu abriu as portas ao público em 1963, 
cem anos após o nascimento do pintor mundialmente famoso. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel.

8ºDIA - OSLO / ESTOCOLMO
Após o pequeno almoço no Hotel, saída com destino a Estocolmo. 
Atravessando bosques noruegueses e suecos passamos pela região de 
Varmland, famosa pelos seus bosques e a sua capital regional: Karlstad. 
Almoço em restaurante. Seguimos até Mariefred, onde faremos uma 
paragem para admiraro exterior do Castelo de Gripsholm, do séc. XVI. 
Durante o trajeto deOslo a Estocolmo, a paisagem alterna entre imensos 
bosques verdes e límpidos lagos. Chegada a Estocolmo pelo final da 
tarde. Check-in, jantar e alojamento no Hotel Scandic Malmen 4**** ou 
similar.

9ºDIA - ESTOCOLMO
Após o pequeno almoço no Hotel, saída para visita de dia inteiro à 
elegante capital da Suécia. Estocolmo é considerada como uma das 
capitais mais bonitas do mundo. Construída sobre 14 ilhas que fazem 
parte do arquipélago de Estocolmo, que conta aproximadamente 
com 24.000 ilhas, Estocolmo oferece paisagens fascinantes, com seus 
imponentes edifícios, com arquitetura desde o período medieval até ao 
pós-modernismo do séc. XXI e, o encanto único de ser banhada pelas 
águas do Mar Báltico e o Lago Mälaren. Durante o passeio faremos uma 
visita guiada ao Palácio de Drottningholm e dos seus jardins. Visita da 
Câmara Municipal, obra de arquitetura contemporânea do séc. XX, a Sala 
Azul e a Sala Dourada em estilo bizantino com os seus famosos mosaicos 
cobertos a ouro de 18 Kilates, onde todos os anos se realiza no dia 10 
de Dezembro, o banquete e baile de gala de celebração da entrega dos 
prémios Nobel. Passearemos a pé pela cidade velha, Gamla Stan, com 
suas ruelas de pedra, onde se encontra o Palácio Real que com os seus 
608 Salões é o maior palácio do Mundo propriedade de uma família real. 
Visitaremos também a Catedral Storkyrkan com os seus 700 anos de 
história. De tarde, faremos uma visita ao famoso Ice Bar. Regresso ao 
Hotel. À noite,saída para jantar a bordo de um cruzeiro nos canais de 
Estocolmo. Regresso ao Hotel e alojamento.

10ºDIA - ESTOCOLMO / AMESTERDÃO / LISBOA
Após o pequeno almoço no Hotel, saída para visita do Museu de Vasa. 
Trata-se de um museu histórico temático em cujo local está exibido o 
navio Vasa. O Vasa foi um navio de guerra sueco, do início do século XVII, 
afundado quando deixava o porto na sua primeira viagem, o que causou 
uma comoção nacional à época. Segue-se a visita a Skansen, museu a 
céu aberto que inclui um jardim zoológico, situado na ilha de Djurgården. 
Foi fundado em 1891 por Artur Hazelius com o objetivo demostrar o 
modo de vida na Suécia durante os últimos séculos. Skansen agrupa 
cerca de 150 construções procedentes de toda a Suécia, desmontadas 
e voltadas a montar, peça a peça, no seu lugar definitivo, dando uma 
visão global sobre a vida na Suécia, passando pelas pobres aldeias 
agrícolas às ricas residências da nobreza. O museu apresenta também 
uma reprodução fidedigna de uma pequena cidade com as oficinas 
dos artesãos que trabalhavam o couro, a prata e o vidro. No parque do 
museu que se estende sobre uma área de 300 000 m2, encontra-se um 
extenso jardim zoológico que mostra uma grande variedade de espécies 
da Escandinávia e outras mais exóticas. Almoço em restaurante. De 
tarde,transporte para o aeroporto para embarque pelas 17h30 em voo 
regular KLM com destino a Amsterdão.
19h35 – Chegada e mudança de avião.
20h55 – Partida em voo regular KLM com destino a Lisboa.
22h50 – Chegada a Lisboa ao aeroporto Humberto Delgado.

Um magnífico circuito pela Noruega 
dos Fiordes, dos glaciares, das 
montanhas, das florestas e das 
quedas de água. Visite esta 
Região Património da Unesco 
e deixe-se deslumbrar por 
magnificas paisagens cénicas 
com milhares de anos…
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante da Tryvel;
Bolsa ou similar Tryvel;
• Passagem aérea Lisboa / Amsterdão / Bergen + Estocolmo 
/ Amsterdão / Lisboa em voos regulares KLM, em classe 
económica e com direito ao transporte de 23 kg de bagagem;
• 09 noites / 10 dias de alojamento em hotéis de 4**** 
mencionados no itinerário, ou similares com pequeno almoço 
incluido;
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em 
autopullman com ar condicionado e assistência local em 
português ou castelhano (consoante a disponibilidade);
• Todo o circuito de acordo com o itinerário, acompanhados 
de guia local em português ou castelhano (consoante a 
disponibilidade);
• Todas as entradas mencionadas no itinerário: Funicular de 
Floibanen + St. Mary Church, Hakon Hall, Lom Stavkirke, Museu 
Vicking em Oslo, Museu Munch, Palácio de Drotningholm, Ice 
Bar, Catedral Storkyrkan, Câmara Municipal em Estocolmo, 
Museu Vasa e Skansen;
• Atividades especiais : Comboio Flambanen, Flam Express 
boat para travessia do Sognefjord até Balestrand, Glaciar 
Briksdal e troll cars, cruzeiro de Geiranger, Passe para montanha 
Dalsnibba, jantar cruzeiro em Estocolmo;
• Travessias de ferry conforme mencionado no itinerário;
• 19 refeições de acordo com o itinerário (incluindo um jantar a 
bordo de um cruzeiro em Estocolmo);
• Seguro de viagem Multiviagens especial;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível e taxas 
portuárias no montante de 63,39 € – à data de 11.09.2019 – a 
atualizar e reconfirmar na altura da emissão da documentação;
• Auriculares durante todo o percurso;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter pessoal 
(ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.) e refeições não 
mencionadas.

07 A 16 JUNHO 2020

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

460€

PREÇO POR PESSOA 
QUARTO DUPLO

3.365€

NORUEGA E SUÉCIA



Um destino de natureza quase sem paralelo no mundo. 
Beleza bruta e paisagens inesperadas. Viagem perfeita 
para conhecer e se deslumbrar com a diversidade de 
cenários e culturas entre as costas leste e oeste do 
Canadá. Na costa leste, temos a multicultural cidade 
de Toronto; uma das maravilhas naturais do mundo, 
a Niagara Falls; Ottawa, capital do Canadá; 
Quebec City, que encanta com suas ruas estreitas 
e de pedra e a dinâmica Montreal. 
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CANADÁ

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um elemento da Tryvel durante toda a 
viagem;
• Passagem aérea em voos regulares da Air Canadá, em classe 
económica para percurso Lisboa / Toronto / Montreal + Toronto / 
Lisboa com direito ao transporte de 20kgs de bagagem;
8 noites de hospedagem em hotéis de categoria primeira;
8 pequenos almoços buffet nos hotéis;
• 7 almoços + 8 jantares: incluindo água, chá ou café americano;
• 1 Snack em Toronto (pastelaria portuguesa) : café & pastel de nata;
• Transporte em autocarro de turismo de alta comodidade como 
indicado no programa. No primeiro e nono dias, somente transferes;
• Guia falando português e/ou espanhol durante todo o percurso;
• As visitas às cidades de Montréal, Québec, Ottawa Toronto e 
Niágara, comentadas pelo guia acompanhante ou por um guia 
local;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário exceto quando é 
mencionado que são visitas opcionais. Inclui : Basílica Notre-Dame, 
Parque Olimpico de Montréal, Funicular Québec, Canyon Ste Anne, 
Basílica Ste Anne, Quedas de Água de Montmorency, Teleférico em 
Mont-Tremblant;
• Cruzeiro por Mil Ilhas com almoço a bordo;
• Passeio de barco em Toronto;
• Passeio de barco no Hornblower em Niagara;
• Bagageiros nos hotéis : Transporte de 1 mala por pessoa nos 
hotéis;
• Auriculares para ouvir as explicações dos guias;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Gratificações a guias e motoristas (a titulo informativo 8 CAD por 
pessoa e dia);
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante de 
€ 283,58 (à data de .2019 a reconfirmar e atualizar na altura da 
emissão da documentação);
• Visto para entrada no Canadá;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Excursão opcional de passeio de helicóptero nas Cataratas;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados como extras; ie 
bebidas durante as refeições;

08 A 17 JUNHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

3.850€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

790€

1ºDIA - LISBOA / MONTREAL
Em hora a indicar 

comparência no aeroporto 
de Lisboa. Formalidades 

assistidas pelo representante 
da Tryvel que acompanha o 

grupo e partida às 12h55 em voo 
regular da Air Canadá com destino 

a Montreal, com escala em Toronto. 
Chegada ao aeroporto de Montreal 

às 20h15m. Assistência e transfer para 
o Hotel Delta Montreal**** ou similar. 

Check in e jantar e alojamento no hotel.

2ºDIA - MONTREAL
Pequeno almoço. Saída para visita de 

Montreal, cosmopolita cidade de língua 
francesa (a segunda maior cidade francófona 

do mundo, depois de Paris), da qual se destaca 
a zona antiga da cidade, a famosa Basílica 

de Notre Dame (a maior e mais antiga igreja 
católica de Montreal) que teremos oportunidade 

de visitar, o Monte Royal, a área financeira e 
comercial da cidade e outros lugares de interesse. 

Passagem pelo Parque Olímpico, desenhado para os 
Jogos Olímpicos de 1976. Teremos oportunidade de 

visitar o jardim botânico considerado um dos maiores 
dos mundo e a visita terminará com uma subida à 

torre mais inclinada do mundo, com os seus 175m : 
Torre de Montreal. Localizada entre o rio St. Lawrence 
e o Monte Royal, oferece uma grande diversidade de 
atrações, como seja a sua famosa “cidade subterrânea” 
com mais de 28 km onde se encontram todas as lojas 
e boutiques famosas, cinemas e ótimos restaurantes de 
comida francesa. Almoço em restaurante. Regresso ao 
hotel e tempo livre. Aproveite para passear pela zona 
antiga da cidade, com os seus típicos restaurantes… 
Jantar no hotel ou em restaurante e alojamento no hotel.

3ºDIA - MONTREAL / QUEBEC
Pequeno almoço. Partida com destino à cidade de 
Quebec, onde à chegada faremos a visita passando pelos 
seus pontos mais emblemáticos, tais como : a Cidadela, 
o Parlamento, o centro histórico que se encontra dentro 
das muralhas… Almoço no famoso Chateau Frontenac. 
Após o almoço descemos de funicular até à Place Royale, 
que se encontra na parte baixa da cidade, onde teremos 
oportunidade de ver os frescos de Quebec, assim como 
a Rue du Petit Champlain, com as suas pitorescas lojas. 
Jantar no hotel ou em restaurante e alojamento no Hotel 
Manoir Lac Delage *** Sup. ou similar.

4ºDIA - QUEBEC
Pequeno almoço. Partida com destino ao Canyon St 
Anne, onde teremos oportunidade de desfrutar de uma 
magnifica paisagem, com as suas cascatas e pontes 
suspensas. Continuação da visita até à Basilica de St 
Anne de Beaupre, um dos locais mais sagrados do 
Canadá, dedicado à mãe da Virgem Maria. Destaque 
para a Pietà, cópia fiel do original de Miguel Ângelo 
em S.Pedro (Roma). Seguidamente visita das quedas 
de água de Mt. Morency. Almoço em tipico restaurante, 
onde teremos oportunidade de ver como é retirado 
o famoso “maple” (ácer). Após o almoço regresso à 
cidade de Québec. Jantar no hotel ou em restaurante. 
Alojamento.

5ºDIA - QUEBEC / MONT TREMBLANT / OTTAWA
Pequeno almoço. Partida com destino ao Mont 
Tremblant, ponto mais alto das Montanhas Laurentian 
e uma popular estância de ski durante todo o ano. 
Almoço em restaurante. Partida para Ottawa e à 
chegada teremos oportunidade de ir até Gatinou, local 
que permite ter uma perceção completamente diferente 
do Parlamento. Panorâmica da cidade. Chegada ao Hotel 
Novotel Ottawa**** ou similar. Jantar no hotel ou em 
restaurante e alojamento.

6ºDIA - OTTAWA / MIL ILHAS / TORONTO
Pequeno almoço. Visita da capital do Canadá com 
destaque para a visita à Catedral de Notre Dame, 
passagem pela zona das Embaixadas, paragem junto ao 
Parlamento e junto ao mercado. Continuação da viagem 
até às “Mil Ilhas”, onde se efetuará um agradável cruzeiro 
com almoço a bordo. A zona das “ Mil Ilhas “, localiza-
se entre a fronteira do Canadá e dos EUA. São à volta 
de 1.865 ilhas de diversas dimensões, umas ocupadas 
por castelos particulares, outras por casas particulares 
e outras são servem de reservas para as aves. Após 
o almoço, continuação da viagem até Toronto onde 
chegaremos ao fim da tarde. Alojamento no Hotel Westin 
Toronto**** ou similar. Jantar no hotel ou em restaurante 
e alojamento.

7ºDIA - TORONTO
Pequeno almoço. Saída para visita de Toronto, capital 
da província de Ontário e maior cidade do Canadá, com 
mais de 4 milhões de habitantes. Partida para um passeio 
de barco, onde se poderá ter uma outra perspetiva da 
cidade. Continuação até ao mercado de St. Lawrence 
onde será efetuada uma paragem e seguidamente 
continuamos a visita até ao bairro português, onde 
iremos parar para tomar uma bica e deliciarmo-nos 
com um pastel de nata. Almoço em restaurante. Após 
o almoço iremos passear um pouco pela cidade 
subterrânea de Toronto conhecida como “Path” com as 
suas lojas e restaurantes. Seguidamente paragem junto 
à Universidade e junto à Câmara. Antes do regresso ao 
hotel passagem pela elegante Yorkville… Ao final do dia 
regresso ao hotel. Jantar em restaurante. Alojamento no 
hotel.

8ºDIA - TORONTO / CATARATAS DE NIAGARA / 
NIGARA-ON-THE-LAKE / TORONTO
Pequeno almoço. Partida com destino às Cataratas 
de Niagara. Visita das famosas cataratas de Niagara, 
passando pelos pontos mais emblemáticos, como 
o relógio floral, table rock…. Passeio no barco 
“Hornblower“ que vos levará numa sensação única até 
ao pé das cataratas. Antes do almoço e opcionalmente 
possibilidade de fazer um passeio de helicóptero 
sobre as cataratas, para ter uma visão completamente 
diferente das mesmas. Almoço no restaurante giratório 
da Torre Skylon, onde desfrutará de uma magnifica vista 
das cataratas. De tarde, regresso a Toronto com paragem 
na típica vila de Niagara-on-the-Lake. Jantar despedida 
em restaurante na CN Tower. Alojamento.

9ºDIA - TORONTO / LISBOA
Pequeno almoço. Dia livre para desfrutar desta 
cosmopolita cidade. Em hora a indicar transfer ao 
aeroporto. Formalidades e partida pelas 23h10m em voo 
direto da Air Canadá com destino a Lisboa.

10ºDIA - CHEGADA A LISBOA
Chegada a Lisboa às 11h10m, ao aeroporto Humberto 
Delgado.

Canadá,
Costa Leste



Irlanda, 
a Mística Ilha
 Esmeralda

É comum dizer-se que a Irlanda, uma vez visitada, 
nunca mais se esquece. A paisagem Irlandesa 
tem um ar místico, pelas suas lendas de fadas 
e duendes. O clima poderá não ser sempre 
clemente, mas confere à paisagem tonalidades 
de verde que justifica a razão porque a Irlanda 
é chamada de Ilha Esmeralda.

1ºDIA - LISBOA / DUBLIN
Comparência no aeroporto da 

Portela 120 minutos antes da 
hora de saída. Formalidades de 

embarque e saída em voo regular 
da TAP Air Portugal, às 07h05, com 

destino à capital Irlandesa. Chegada às 
09h50, assistência local e inicio da visita 

panorâmica da capital Irlandesa, Dublin, 
passando pela O’Connel Street (a mais 

famosa avenida de Dublin) , as famosas 
praças da cidade, o Parlamento, a Mansion 

House (onde foi assinada a independência 
da Irlanda), as ruas mais concorridas para 

compras como a Grafton Street e Dame 
Street (onde se encontra o Castelo de Dublin), 

Catedrais de Christ Church e St. Patrick. Almoço 
em restaurante local. Durante a tarde visita do 

Colégio Trinity e da Antiga Biblioteca, onde se 
encontra o famoso Livro de Kells, um dos mais 

belos manuscritos escritos por monges celtas do 
século IX e passeio de barco ao longo do Rio Liffey 

(duração 45mins ). Ao final da tarde alojamento em 
Hotel 4*. Jantar.

2ºDIA - DUBLIN / BELFAST
Pequeno almoço e saída em direção da Irlanda do Norte. 

Chegada a Belfast e visita panorâmica da cidade capital 
da Irlanda do Norte, cheia de história e orgulho. Visita dos 

bairros católico e protestante, o muro da vergonha onde 
se encontram os famosos grafitis e a Câmara Municipal. 

Almoço em restaurante local. Tarde dedicada à visita do 
Belfast Titanic Centre, museu que recria a história do navio 

mais famoso do mundo num moderno edifício em formato de 
‘iceberg’ de seis andares situado ao lado dos estaleiros navais 

onde o navio original foi construído. O museu foi inaugurado em 
abril de 2012, para coincidir com o centenário do lançamento do 
Titanic. Jantar e alojamento em hotel 4* em Belfast.

3ºDIA - BELFAST / GIANTS CAUSEWAY / LONDONDERRY / 
ROCHEDO DE BEN BULDEN / SLIGO
Após o pequeno almoço saída em direção do Castelo de Glenarm 
onde faremos uma visita aos seus bonitos jardins. Continuação 
para a Calçada do Gigante ou ‘Giants Causeway’, como é 
conhecida em inglês e nome o qual advém da sua localização na 
zona costeira de ‘Causeway’ no nordeste da Ilha da Irlanda, situada 
na Irlanda do Norte. A Calçada do Gigante é uma formação 
geológica constituída por 40.000 colunas de basalto com formas 
poligonais muitas vezes perfeitas que lado a lado se assemelham 
a uma calçada para gigantes. É uma das Oito Maravilhas do 
Mundo e Património Mundial da UNESCO, com mais de 60.000 
milhões de anos. Almoço em restaurante local. Continuação 
para Londonderry, a segunda maior cidade da Irlanda do Norte, 
que adquiriu este nome após colonização de um agrupamento 
Londrino e que por muitos Irlandeses é simplesmente conhecida 
por ‘Derry’. Panorâmica da cidade com destaque para a sua 
principal Praça, o ‘Guildhall’ a sua camara municipal e edifício 
neo-gótico do século XIX, as suas Muralhas, e o memorial de 
do ‘Domingo Sangrento’. Continuação para Sligo através das 
montanhas e rochedo de ‘Ben Bulden’. Alojamento em Hotel 4* e 
Jantar na região de Sligo.

4ºDIA - SLIGO / PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA / 
KYLEMORE ABBEY / GALWAY
Pequeno almoço e saída para o Parque Nacional de Connemara 
para visita em Kylemore da deslumbrante e famosa Mansão de 
Kylemore, construída no séc. XIX e adquirida e transformada em 
Abadia pelas monjas católicas beneditinas irlandesas no início do 
séc. XX. Almoço em restaurante local. Continuação para Galway a 
quarta cidade do país e considerada uma das cidades mais juvenis 
da Irlanda devido aos estudantes universitários e que em 2020 é 
também Capital Europeia da Cultura. Galway é conhecida como a 
Cidade das Tribos por ter sido governada por 14 tribos prósperas, 
durante a Idade Média. Destacam-se da visita Shop Street, Eyre 
Square e a Catedral. Galway manteve, durante muito tempo, 
relações comerciais com Espanha, pelo que persiste uma grande 
influência espanhola na sua arquitetura, como por exemplo o 
“Arco Espanhol”, porta situada nas antigas muralhas da cidade e 
o “Passeio Espanhol”, por onde os comerciantes e as suas famílias 
desfrutavam de agradáveis passeios. Jantar e alojamento em 
Galway em Hotel 4*.

5ºDIA - GALWAY / CLIFFS OF MOHER / BUNRATTY CASTLE / 
KERRY
Após o pequeno almoço, saída em direção dos Penhascos de 
Moher, atravessando a região de Burren, que faz parte dos 

100kms2 do Burren National Park, região de pedra calcária situada 
ao noroeste do condado de Clare e em termos de beleza natural, 
uma parte excecional da Irlanda. Visita aos Penhascos escarpados 
de Moher, situados a 200 metros de altura ao longo de 8 kms de 
costa, oferecendo uma das mais impressionantes vistas da Irlanda. 
Em dias de céu limpo é possível avistarem-se as Ilhas Aran, a 
Baía de Galway assim como os vales e colinas de Connemara. 
Almoço em restaurante local. Continuação para ‘Bunratty Castle’ 
e ‘Folk Park’; visita do seu castelo que data ao século XV e uma 
das maiores atrações turísticas da Irlanda, seguido de visita do 
Folk Park onde podemos admirar a recriação do dia a dia de um 
antigo povoado irlandês. Continuação para o Condado de Kerry 
e alojamento em Hotel 4*. Jantar no Hotel e à noite, saída para 
assistir ao espetáculo de música e dança folclórica Irlandesa 
‘Siamsa Tire’ no Teatro Nacional de Tradições de Tralee. Regresso 
ao Hotel e alojamento.
6ºDia - Kerry / Parque Nacional de Killarney / Middleton / Cork
Pequeno-almoço no hotel e saída para o Parque Nacional de 
Killarney onde teremos um passeio em carruagem de cavalos 
até à Mansão ‘Muckross’ a qual era frequentada por aristocratas 
nobres irlandeses que apoiavam os ingleses, mais tarde adquirida 
por um milionário Americano e posteriormente doado à Irlanda. 
A mansão é cercada por belos jardins e a margem de um lago. 
De seguida continuação para Middleton e visita da destilaria do 
Whisky Jameson. A visita inclui uma degustação. Esta antiga 
destilaria, em funcionamento até 1975, é, provavelmente, a melhor 
e a mais fiel demonstração de todo o processo de elaboração do 
whisky na Europa. Almoço em restaurante local. Continuação para 
Cork. Situada na costa oeste da Irlanda, Cork é o maior de todos 
os condados da Irlanda e, em muitos sentidos, o mais variado. 
Visita panorâmica da cidade de Cork, com destaque para o canal e 
porto da cidade, a rua de St. Patrick, a Câmara Municipal, aCatedral 
católica de Stª Maria, a zona de compras e o famoso Mercado 
Inglês, enorme mercado coberto que permitirá a degustação de 
especialidades locais, não fosse Cork também conhecida como 
a capital gastronómica da Irlanda … para que a sua atividade de 
comércio seja feita normalmente sem distúrbios é apenas possível 
visitar o mercado em grupos pequenos de 8 e nas horas mais 
calmas ). Alojamento em Hotel de 4*. Jantar.

7ºDIA - CORK / CASHEL / KILKENNY / DUBLIN
Após o pequeno almoço, saída com destino a Cashel e visita de 
Rock of Cashel, uma imponente colina de pedra calcária que 
se eleva a uns 20 metros de altura, dominando os campos de 
Tipperary, onde encontramos espetaculares restos arquitetónicos 
da época medieval incluindo a sua Capela de Cormac que pode 
ser visitada mas com um suplemento aplicável e pago apenas 
localmente sem que uma pré-reserva seja viável – grupos 
limitados a um máximo de 10 pessoas de cada vez ) Continuação 
para Kilkenny, numa viagem por pequenas estradas e pequenos 
povoados com marcante carácter irlandês. Almoço em restaurante 
local. Chegada a Kilkenny e visita panorâmica. A cidade é conhecida 
como “a cidade do mármore” e uma cidade medieval, com cerca 
de 24.000 habitantes, caracterizada pelos seus restaurados e 
bonitos edifícios. É uma cidade pequena, no entanto, repleta de 
fascinantes edifícios históricos e lojas contemporâneas, galerias 
de pintura e inúmeros restaurantes. Visita da Catedral, da cidade 
medieval e do Castelo com os seus famosos jardins. Continuação 
para Dublin e chegada ao Hotel. Em hora a determinar saída 
para Jantar de despedida em Pub com show de musica e dança 
tradicional Irlandesa. Alojamento.

8ºDIA - DUBLIN / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel e check out. Manhã dedica à visita do 
Interior da Catedral de S.Patrick, construída em honra do Santo 
Padroeiro da Irlanda, hoje, a Catedral Nacional da Igreja da 
Irlanda (a Igreja da Comunhão Anglicana). St Patrick é gótico em 
estilo e o seu esplêndido interior é decorado com monumentos 
funerários, como “The Boyle, Family Memorial” e a sepultura. 
Continuação para visita de uma das maiores atrações da cidade, 
a ‘Guinness Storehouse’, um centro de visitas, de cinco andares, 
onde é possível conhecer toda a história, processo de fabrico e 
curiosidades da bebida mais famosa na Irlanda. No topo e piso 
panorâmico do edifício, poderemos não só desfrutar de uma vista 
360º sobre a cidade, como também beber uma caneca, ou “Pint” 
de Guinness ( 1 bebida incluída por pessoa ) no “Gravity Bar”. 
Almoço neste mesmo recinto. Após o almoço, transporte para o 
Aeroporto Internacional de Dublin, assistência nas formalidades 
de embarque e partida do voo TAP Air Portugal de regresso a 
Lisboa pelas 17h30. Chegada ao aeroporto Humberto Delgado, 
pelas 20h10.

FIM DA VIAGEM
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Dublin / Lisboa em voos regulares TAP Air 
Portugal com direito ao transporte gratuito de uma 
mala de porão ( peso máx 23Kg) ;
Alojamento e pequeno almoço em hotéis de 4**** ( 
3*Sup em Galway);
• Pensão completa deste o almoço do 1º dia ao ultimo 
do 8º dia ( total 15 refeições: 8 almoços + 7 jantares );
• Show de musica e dança tradicional Iralandesa 
‘Siamsa Tire’ em Tralee ;
• Acompanhamento por um elemento da Tryvel 
durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guias locais de língua portuguesa ou castelhana, 
para todas as visitas conforme programa;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerário 
incluído;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 128,80 € ( à data de 03.01.2020 – a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Aúdio-guias durante todo o circuito;
• Todas as taxas turisticas e IVA;
• Livro de viagem e bolsa Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições (para além das mencionadas 
como incluídas);
• Gratificações (bagageiros, restaurantes, motorista e 
guia);
• Despesas de carácter particular designados como 
extras (bagageiros nos hotéis, lavandaria, telefonemas 
etc… );

10 A 17 JUNHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP COM 
INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO DE 

VIAGEM

1.975€

395€

35€

IRLANDA



Líbano,
uma encruzilhada 
no mundo

1º DIA - LISBOA OU PORTO* - 
FRANKFURT - BEIRUTE

Comparência no aeroporto 
escolhido. Formalidades de 

embarque e partida em voo com 
destino a Beirute, via Frankfurt. 

Chegada ao nosso destino pelas 
15h50. Visita panorâmica para uma 

primeira apresentação da cidade 
de Beirute, enquanto viajamos para 

o nosso hotel. É chamada de Paris do 
Médio Oriente pois apresenta na sua 

arquitetura uma combinação de elementos 
antigos e modernos, arte nouveau, com 

badalados restaurantes e uma intensa vida 
nocturna. Check-in no Hotel Radisson Blu 

Verdun 5*, ou similar. Jantar e alojamento.

2º DIA - BEIRUTE - GRUTAS DE JEITA - BEIRUTE
Visita à capital libanesa. Mais liberal, ocidental e 

cosmopolita que a maior parte do Médio Oriente, 
Beirute impressiona pelo luxo, ostentação e pela 

liberdade no trajar feminino. Destaque para a 
Rocha dos Pombos, no passeio marítimo, com uma 

deslumbrante vista para o mar; ao Solidére Clock 
Tower; a Praça de Martyr; o Mausoléu de Rafik Hariri; e a 

fantástica Mesquita de Mohammad Al-Amin. Visitaremos 
o Museu Nacional de Beirute e o Museu da Universidade 
Americana de Beirute, com completas e valiosíssimas 
coleções arqueológicas. Almoço no Enab Restaurant, 
durante as visitas. Pequena viagem para norte, para visita 
às Grutas de Jeita, gruta natural com incríveis formações 
calcárias em forma de estalactites e estalagmites. Passeio 
a pé e em barco pelas galerias interiores. Regresso a 
Beirute. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – BEIRUTE - ANJAR - BAALBECK - BEIRUTE
Viajamos para o interior do país, até ao Vale de Beka, 
armazém e zona de cultivo do país. Visita às ruínas da 
antiga cidade omíada de Anjar. Almoço em restaurante. 
Continuamos viagem até à cidade de Balbeque, na zona 
mais alta do vale e Património Mundial pela Unesco. É 
um impressionante local rodeado de montanhas nevadas 
onde se encontra o maior conjunto de templos romanos 
dedicados a Júpiter, Vénus e Mercúrio. Regresso a 
Beirute. Jantar no restaurante típico libanês El Denye Hek. 
Alojamento.

4º DIA – BEIRUTE – CHOUF BIOSPHERE RESERVE - 
BEITEDDIN Y DEIR EL QAMAR - BEIRUTE
Partida para as Montanhas de Chouf até à localidade 
de Beiteddine. Aqui visitaremos o Palácio dos Emires, 
amostra exemplar da arquitetura libanesa do séc. XIX, 
com belos pátios interiores, quartos decorados com estilo 
damasquino e jardins com mosaicos romanos. Almoço em 
restaurante. Continuamos para Deir el Qamar, pitoresco 
povoado aristocrático com construções típicas de 
montanha que foi capital do Emirato do Líbano durante a 
época otomana. Regresso a Beirute. Jantar e alojamento.

5º DIA – BEIRUTE - ECHMOUN - TIRO - SIDON - SAREPTA 
- BEIRUTE
Viajamos para sul, pela costa mediterrânica. Em Echmoun, 
visitaremos o único templo fenício ainda existente no 
mundo, o tempo ao deus Echmoun. Continuamos para 
a histórica cidade de Sidon, famosa pelas suas origens 
fenícias. Visita à cidadela medieval; ao caravançarai dos 
Francos; ao Palácio Debaas e ao mercado tradicional. 
Almoço em restaurante. Continuação até à cidade de 
Tiro, principal cidade fenícia na antiguidade e centro 
greco-romano de grande importância, de onde zarpavam 
os navios comerciais que conquistaram o Mediterrâneo 
meridional e ocidental. Visita da Necrópole; ao Arco do 
Triunfo; à via colunada; ao Hipódromo; ao bairro marítimo 
e das termas. Regresso a Beirute, com breve paragem em 
Sarepta, antiga cidade fenícia. Jantar no Restaurant Dar el 
Gemmayzeh. Alojamento.

6º DIA – BEIRUTE - BSHARRI - RESERVA DE CEDROS - 
VALE DE QADISHA - BYBLOS
Saída para o Monte Líbano, no norte do país, onde 
passearemos pela pitoresca aldeia de Bsharri e visitaremos 
o museu de Khalil Gibran, o famoso escritor nascido nesta 
elevada povoação nos finais do séc. XIX e conhecido pela 
sua obra O Profeta. Subida até aos 2.000 m de altitude 
para passear pela reserva dos Cedros do Senhor. Almoço 
em restaurante. Descida pelo vale de Qadisha (vale 
sagado) com paragem em alguns mosteiros escondidos 
na profundidade do vale. Jantar e alojamento no Hotel 
Byblos Sur Mer 5*, ou similar.

7º DIA – BYBLOS – FORTALEZA DE MSEYLHA – TRIPOLI - 
BATROUN - BYBLOS
Visita a Byblos, a cidade mais antiga da Humanidade 
segundo a Bíblia, e o paraíso para amantes de história 
e arqueologia. Destaque para os templos fenícios; a 
Fortaleza; a Necrópole Real; o mercado e a igreja de São 
João Baptista. Saída para visita ao Forte de Mseylha, uma 
fortificação a norte da cidade de Batroun, construído pelo 
emir Fakhreddine II no século XVII para guardar a rota de 
Trípoli a Beirute. Partida para Tripoli, a segunda cidade 
do Líbano, que nos surpreende pela azáfama dos seus 
bazares, com todo o tipo de alimentos, artesanato e metais 
preciosos. Aqui passearemos pela cidade e visitaremos a 
Citadela de St. Gilles, restos de um valioso passado de 
enfrentamentos entre Cruzados e Árabes. Continuamos 
para Batroun, para conhecermos os seus restos fenícios e, 
se o tempo permitir, visitaremos ainda o histórico Mosteiro 
de Deir Balamand. Regresso a Byblos. Hoje jantaremos no 
fantástico Diwan Shahrayar Restaurant, uma experiência 
gastronómica, cultural e musical que nos transportará para 
a realidade libanesa. Alojamento.

8º DIA – BYBLOS – HARISSA – BEIRUTE – PORTO* OU 
LISBOA
Saída com destino a Harissa. Viajamos de teleférico até 
ao topo para conhecer o Santuário de Nossa Senhora do 
Líbano, um importante centro de peregrinação cristã do 
Oriente Médio, e para apreciarmos as belas vistas sobre o 
Mediterrâneo. Faremos a nossa despedida do Líbano com 
um almoço no Grand Café de Beirute, e daqui seguiremos 
para o aeroporto. Pelas 17h00, iniciaremos a viagem de 
regresso a Portugal, via Frankfurt.
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20 A 27 JUNHO 2020

PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO PARA SEGURO VIP 
(CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM)

2.475€ 455€

45€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento especializado do Prof. Vítor 
Teixeira durante toda a viagem;
• Passagem aérea, em classe económica, para percurso 
Lisboa / Beirute / Lisboa, via Frankfurt, com direito 
ao transporte de uma peça de bagagem de porão 
até 23kg e respectivas taxas de aeroporto, segurança 
e combustível, no valor de 274,50 € a 02/12/2019 
– sujeitos a confirmação aquando da emissão dos 
bilhetes;
• Pensão completa desde o jantar do 1º dia ao almoço 
do 8º (14 refeições – 7 almoços e 7 jantares), com água 
incluída em todas as refeições;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
• Guias locais, de língua portuguesa ou espanhola, 
durante todas as visitas;
• Áudio-guias durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Gratificações a guias e motoristas locais;
• Taxas hoteleiras, de serviços e IVA;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições (excepto água);
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

Partidas do Porto – Sob consulta
Passaportes com carimbo de Israel não serão válidos 
para entrada no Líbano.

Mais do que um país, mais do que um lugar, 
onde frondosos cedros escrevem milénios 
de história, o Líbano é uma encruzilhada 
do mundo. Alfobre de civilizações, ponto 
de partida de rotas e caravanas para a 
Ásia, e não só, ponto de chegada de 
outras tantas, lugar de água e de verde, 
entre o mar azul do Mediterrâneo e 
os montes do Líbano, um biombo 
trilhado por rios que esconde este 
belo país do deserto. 

LÍBANO
COM PROF. VITOR TEIXEIRA



Vinhos de
Mosel
A nobre casta 
Riesling

1º DIA – LISBOA / 
FRANKFURT / KIEDRICH 

/ ETVILLE
06h30 – Encontro dos 

participantes no Terminal 1 
do Aeroporto de Lisboa, no 

hall das partidas, junto  às 
passadeiras rolantes.

08h30 – Partida em voo de 
carreira regular Tap Air Portugal, 

para Frankfurt.
12h35 – Chegada a Frankfurt.

Partida de autocarro para a visita 
e prova de vinhos na Weingut 

ROBERT WEIL, situada em Kiedrich. 
É um dos grandes nomes do vinho 

e uma das adegas mais conhecidas e 
prestigiadas a nível mundial. Wilhelm 

Weil, bisneto do fundador aprendeu 
o ofício da vinificação a partir do zero, 
estabeleceu o caminho para o futuro da 

adega a partir de 1987, tomando decisões 
de gestão consistentes que consolidaram 

ainda mais o nome do negócio familiar. 
Exemplo disso foram os investimentos na 

adega e na vinha, assim como a introdução do 
rótulo azul da Tiffany. Os vinhos, verdadeiros 

monumentos à uva Riesling, são finos e 
potentes, com muita concentração e equilíbrio. 
Check-in hotel Kronenschlösschen em Etville. 
Jantar e alojamento.

2º DIA – ETVILLE / KOBLENZ / WIERSCHEM / 
BERNKASTEL
De manhã partida de autocarro para visita guiada 
ao Castelo de Burg Eltz. Almoço no Restaurante 
Unterschänke. Cruzeiro fluvial no Rio Mosel. Visita 
guiada de tarde à cidade de Bernkastel com 
paragem na Vinothec. Check-in no Hotel Schloss 
Lieser. Jantar e alojamento

3º DIA – BERNKASTEL
A meio da manhã visita e prova de vinhos na 
Weingut Fritz Haag, em Traben. O primeiro registo 
da propriedade Fritz Haag é de 1605, mantendo-
se ainda hoje na posse da mesma família. Em 1957, 
a adega ganhou um bom impulso com Wilhelm 
Haag, que decidiu começou por ajudar o pai no 
negócio do vinho e acabou por ficar em tempo 
integral. Nomeado enólogo alemão do ano em 
1994 pelo Guia Gault Millau de vinhos alemães, 
entre outras distinções, Wilhelm Haag é uma 
referência no mundo dos vinhos. Desde 2005 é 
o seu filho Oliver que dirige a adega, juntamente 
com a sua mulher, Jessica. Oliver formou-se em 
enologia no Geisenheim College e atualmente 
mantém a filosofia dos vinhos produzidos na 
adega desde o tempo do seu pai, considerados 
pela crítica internacional dos mais finos, frescos 
e equilibrados do mundo. Almoço no Bauers 
Restaurant, em Bernkastel. De tarde visita e prova 
de vinhos na Weingut Schloss Lieser Thomas 
Haag. Thomas Haag, irmão de Oliver Haag, da 
adega Fritz Haag, adquiriu e gere a Weingut 
Schloss Lieser desde 1993. Esta adega é uma 
das mais famosas de Mosel. Foi construída em 

1904, ao lado do Castelo Lieser. Quando Thomas 
e sua mulher Ute Haag compraram a adega, 
investiram em obras de restauro e replantação 
de vinhas, um trabalho moroso que levou alguns 
anos mas que acabou sendo recompensado 
com alguns dos mais prestigiados prémios do 
setor. As uvas das encostas íngremes com vinhas 
velhas, algumas com mais de 100 anos de idade, 
em solos de ardósia, são colhidas seletivamente 
e fermentadas espontaneamente. Os Rieslings 
Liesers são caracterizados principalmente 
pela sua complexidade e doçura, pela sua alta 
qualidade e baixo teor alcoólico. Jantar no 
Restaurante Rittersturz, em Veldenz. Alojamento.

4º DIA – BERNKASTEL / TRIER / WITINGEN / 
TRIER
De manhã, visita e prova de vinhos na Weingut SA 
Prüm, em Bernkastel. O nome Prüm é sinónimo 
de produção de vinho de qualidade do Mosel há 
já várias gerações. Em meados do século XIX, a 
família era dona e geria 17 hectares, na altura a 
maior propriedade vitivinícola no Mosel. Desde 
1971, a propriedade é administrada por Raimund 
Prüm, a terceira geração desde a fundação da 
adega. Foi ele quem fez da propriedade aquilo que 
é hoje, uma das mais prestigiadas da Alemanha, 
com grande sucesso internacional. Desde meados 
de 2017, é a sua filha Saskia Andrea Prüm quem 
gere a adega. Com alguns dos melhores terroirs 
para a tradicional uva Riesling, J. J. Prüm produz 
pequenas quantidades de vinhos imensamente 
profundos, sendo obrigatórios a sua presença 
nas melhores adegas. São vinhos brancos de 
incrível complexidade, elegância e riqueza, com 
muita finesse. Segue-se visita e prova vinhos, à 
propriedade Dr. Loosen, uma das mais famosas da 
região, situada junto ao rio Mosela. Quando Ernst 
Loosen adquiriu a propriedade em 1988, percebeu 
que as vinhas velhas não enxertadas com mais de 
60 anos de idade dariam para produzir Rieslings 
intensos e de classe mundial. Para tal, e através 
de práticas vitícolas, reduziu drasticamente a 
colheita, interrompeu todo o tipo de fertilização 
química, e passou a utilizar apenas fertilizantes 
orgânicos e a trabalhar o solo. As suas práticas 
sustentáveis na vinha e na adega contribuíram 
assim para um significativo aumento da qualidade 
dos vinhos. Atualmente, os vinhos Dr. Loosen são 
amplamente conhecidos e apreciados em todo o 
mundo. Almoço. De seguida partida de autocarro 
para Trier. Visita guiada à cidade dita mais antiga 
da Alemanha. Check in no Hotel hotel Eurener 
Hof, em Trier. Jantar de despedida no Restaurante 
BECKER’S Weinhaus. Alojamento.

5º DIA – TRIER / LUXEMBURGO / LISBOA
De manhã partida de autocarro para breve visita 
guiada panorâmica da cidade de Luxemburgo. 
Almoço. Transfer para o aeroporto.
17h45 – partida em voo Tap Air Portugal para 
Lisboa.
19h35 – chegada a Lisboa

FIM DA VIAGEM 

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para 
o percurso Lisboa/Frankfurt – Luxemburgo/
Lisboa, em voos regulares com direito a peça 
de bagagem até 23Kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível no montante de 25,00 € (a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão 
da documentação);
• Acompanhamento da jornalista e crítica de 
vinhos Maria João de Almeida durante toda 
a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da 
Tryvel durante toda a viagem;
• 4 noites de alojamento nos hotéis 
mencionados ou similares com pequeno 
almoço;
• Pensão completa incluindo bebidas;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO  INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Gratificações;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

Mosel é a região vitivinícola mais antiga da Alemanha, 
além de ser a maior em extensão territorial no cultivo 
de vinhas em encostas. O seu nome deriva do rio Mo-
sela, importante afluente alemão, que atravessa três 
países – França, Luxemburgo e Alemanha. Será na 
Alemanha que a casta Riesling goza de maior pres-
tígio, pois além da qualidade e da elegância que 
os vinhos alcançam, é aqui que se concentra a 
maior área de cultivo desta casta a nível mundial 
– cerca de 9 mil hectares – havendo no entanto 
vinhas mais e menos importantes, consoante 
os seus solos e exposições solares.
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22 A 26 JUNHO 2020

COM MARIA JOÃO DE ALMEIDA
JORNALISTA E CRÍTICA DE VINHOS

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

3.380€ 420€



Um país feito de maravilhas da natureza e de 
locais raros, vários deles incrivelmente intatos, 
como é o caso das Torres del Paine, os glaciares, 
os ordes, os maravilhosos lagos andinos e o 
deserto mais árido do mundo. Estreito mas 
bastante comprido, o Chile proporciona-lhe 
emoções e experiências culturais, naturais e 
gastronómicas, para toda a vida.
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1ºDIA - LISBOA / 
MADRID / SANTIAGO 

DE CHILE
Comparência no 

aeroporto cerca de 120 
minutos antes do horário 

do voo. Assistência nas 
formalidades de embarque.

20h40 – Partida em voo 
regular da Ibéria com destino 

a Madrid *
23h00 – Chegada a Madrid e 

tempo de escala. Mudança de 
avião.

23h55 – Continuação da viagem 
em voo regular Ibéria com destino a 

Santiago de Chile.

* NOTA : Não é servida refeição nem 
bebidas a bordo do voo Lisboa / Madrid 

/ Lisboa

2ºDIA - SANTIAGO DE CHILE
07h20 – Chegada ao aeroporto de Santiago 
de Chile. Assistência e transfer para o Hotel 
Kennedy 4* ou similar. Visita de cidade / 
Museu de História Nacional/ almoço em 
restaurante. Visita aos locais históricos e 
modernos da cidade. Começaremos na 
Alameda Bernardo O’Higgins a visitar La 
Moneda, o Palácio Governamental onde 
ficaremos a saber a importância histórica 
deste local. A seguir percorreremos a pé 
as ruas Huérfanos e Ahumada onde está 
situada a principal actividade comercial de 
Santiago. Continuaremos a nossa visita pela 
principal praça da cidade – a famosa Plaza 
de Armas que está rodeada pela Catedral 
Metropolitana e outros edifícios históricos. 
Visitaremos de seguida o Monte de Santa 
Lucia (foi aqui que a cidade de Santiago foi 
fundada em 1541). É um local com muitas 
plantas e edifícios antigos que se ergue 
abruptamente da cidade. Atravessaremos 
depois o Rio Mapocho para Bellavista, 
o bairro cultural e artístico de Santiago. 
Finalmente iremos visitar Providencia com 
os seus restaurantes de topo, lojas de elite e 

modernos arranha-céus.Regresso ao hotel, jantar 
e alojamento.

3ºDIA - VIÑA DEL MAR E VALPARAÍSO
Excursão todo o dia a Viña del Mar e Valparaíso 
com almoço em restaurante. Após o pequeno 
almoço, visita à cidade de Valparaíso declarada 
Património Mundial pela UNESCO. Passeio num 
dos famosos funiculares que ligam a cidade aos 
coloridos montes. No topo do Cerro Concepción 
visitaremos os passeios Atkinson e Gervasoni 
onde poderemos observar o espirito cultural 
de Valparaíso com a sua arte de rua e música. 
Continuaremos a nossa viagem para a Plaza 
Sottomayor, um importante ponto da cidade 
onde está o monumento à Batalha Naval de 
Iquique (combate entre a corveta chilena 
Esmeralda e o monitor peruano Huáscar durante 
a Guerra do Pacífico). De seguida iremos para 
Viña del Mar também conhecida como a cidade 
jardim, famosa pela sua fascinante beleza natural, 
estilo de vida e gastronomia. Caminharemos à 
beira-mar onde poderemos visitar as principais 
atrações da cidade incluindo parques, estátuas e 
jardins. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

4ºDIA - SANTIAGO DE CHILE / CALAMA
Após o pequeno almoço, transfer para o 
aeroporto.
12h00 –Partida em voo Latam com destino a 
Calama.
14h04 – Chegada, assistência e transporte para o 
hotel em San Pedro de Atacama.
Após a chegada, check in no Hotel Cumbres San 
Pedro de Atacama ou similar. Resto da tarde livre 
para descanso. Jantar no hotel e alojamento.

5ºDIA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Visita arqueológica a Tulor e Quitor, Valle de 
la Muerte e Valle de la Luna. Após o pequeno 
almoço, iremos visitar um dos mais importantes 
locais arqueológicos de San Pedro de Atacama 
e ficar a conhecer a origem da cultura. Atacama 
ou Licanantai. A nossa primeira paragem será 
na fortaleza pré-hispânica Pucara de Quitor, 
construída pelo povo de Atacama e que teve um 
importante papel na Batalha de Quitor (um dos 
primeiros embates entre espanhóis e nativos). 

De seguida iremos para o local arqueológico 
conhecido como Tulor, uma antiga vila com uma 
área de 5,200 m2 e 22 estruturas adjacentes. 
As suas relíquias arqueológicas são a prova 
dos primeiros assentamentos na região. Hoje 
em dia apenas é possível visitar 3% da vila uma 
vez que o resto está soterrado na areia que foi 
arrastada pelo vento ao longo de centenas de 
anos ajudando assim a preservar este tesouro de 
Atacama. Almoço em restaurante. De tarde visita 
ao Valle de la Muerte e Valle de la Luna onde 
poderemos observar o pôr do sol. Ao longo do 
caminho de San Pedro para Calama, pararemos 
para poder fotografar a Cordilheira dos Andes, 
o Lago de Sal de Atacama e os vulcões Lascar 
e Licancabur. O nosso primeiro destino será 
o Valle de la Muerte onde poderemos ver as 
bizarras aglomerações de rochas. Aquí teremos 
tempo para observar esta terra estéril formada 
pela erosão ao longo de milhares de anos. De 
seguida continuaremos para o Valle de la Luna, 
uma silenciosa paisagem lunar com estranhas 
formações criadas pela natureza em sal e barro. 
Visitaremos a formação rochosa Tres Marías e as 
grutas de sal antes de observarmos o por do sol. 
Poderemos ainda optar por um curto passeio a 
uma das dunas gigantes de areia no vale. Jantar 
e alojamento no Hotel 4.

6ºDIA - SAN PEDRO DE ATACAMA / SANTIAGO 
DE CHILE
Check out no hotel,transfer para o aeroporto e 
assistência nas formalidades de embarque.
09h06 – Partida em voo Latam com destino a 
Santiago de Chile.
11h08 – Chegada, assistência e transporte para o 
hotel em Santiago de Chile.
Após a chegada, check in no Hotel Kennedy ou 
similar. Resto da tarde livre para descanso.
Jantar no hotel e alojamento.

7ºDIA - SANTIAGO DE CHILE / ILHA DE PÁSCOA
A Ilha de Páscoa, denominada Rapa Nui (“Ilha 
Grande”), é uma ilha vulcânica a sudoeste do 
oceano Pacífico. O seu território tem uma forma 
triangular e é o pedaço de terra mais isolado do 
mundo, no limite da Polinésia Oriental. Jacob 
Roggeveen foi o primeiro ocidental a visitar o 

CHILE

Chile com
Ilha de Páscoa



lugar, a 5 de abril de 1722. É caracterizada 
pelas suas mais de 887 gigantescas estátuas 
de pedra (Moais) espalhadas pela ilha, 
construídas entre 1250 e 1500 pelo povo 
Rapanui. Segundo a teoria mais consensual 
sobre a ilha, os Moais teriam sido erguidos 
pelos primeiros habitantes, os Rapanui, 
como homenagem aos líderes mortos, o que 
explicaria a disposição em que se encontram, 
estando todas de costas para o mar, ou seja, 
de frente para o interior da ilha onde ficavam 
as aldeias. Check out no hotel,transfer para o 
aeroporto e assistência nas formalidades de 
embarque.
10h05 – Partida em voo Latam com destino a 
Hanga Roa (Ilha de Páscoa).
11h35 – Chegada, assistência e transporte para 
o hotel. Após a chegada, check in no Hotel 
Taha Tai ou similar. Resto da tarde livre para 
descanso.
Jantar no hotel e alojamento.

8ºDIA - ILHA DE PÁSCOA
Excursão todo o dia com lancheira
Após o pequeno almoço saída para visita a 
Akahanga, que pela sua história e número 
de estátuas é considerado um dos mais 
importantes da Ilha de Páscoa; Rano Raraku, 
uma cratera vulcânica formada de cinzas 
vulcânicas que foi a principal pedreira da 
Ilha, por 500 anos até o começo do século 
XVIII e onde foi esculpida a maior parte dos 
famosos moais da ilha; Tongariki, o maior ahu 
na Ilha. Tem quinze estátuas, incluindo um 
moai de 86 toneladas que foi o mais pesado já 
erguido na ilha; Te Pito Kura, conhecido como 
o “umbigo do mundo” pela sua enorme rocha 
de forma oval, que está localizada a cerca de 
40 metros do grande Moai Paro; Ahu Nau Nau, 
plataforma que fica na praia de Anakena e tem 
vários moai em pé em muito boa conservação 
possuindo ainda os traços faciais bem 
marcados e Anakena, praia de areia branca e 
coral no ParqueNacional Rapa Nui. Regresso 
ao hotel, jantar e alojamento.

9ºDIA - ILHA DE PÁSCOA
Excursão de meio dia a Orongo
Após o pequeno almoço saída para visita a 
Vinapu, vila deOrongo e Rano Kau. Vinapu, que 

faz parte do Parque Nacional de Rapa Nui e 
foi declarado Património Mundial pela Unesco, 
inclui no seu centro cerimonial um dos maiores 
ahu da ilha que exibe uma extraordinária 
alvenaria de pedra composta por grandes 
lajes de basalto cuidadosamente montadas. 
O muro de pedra está voltado para o nascer 
do sol no solstício de inverno. Orongo é uma 
vila cerimonial localizada no sudoeste da ilha 
à margem da cratera do vulcão Rano Kau. Era 
lá que se realizavam os primeiros rituais da 
corrida do ovo e do culto ao homem-pássaro. 
Rano Kau é um vulcão extinto de 324 m de 
altura que forma o promontório do sudoeste 
da ilha e possui um lago de cratera que é um 
dos três únicos corpos naturais de água doce 
existentes no local. É património mundial do 
Parque Nacional Rapa Nui e dá o seu nome a 
uma das sete seções do parque. Almoço em 
restaurante local. Tarde livre. Jantar no hotel 
e alojamento.

10ºDIA - ILHA DE PÁSCOA / SANTIAGO DE 
CHILE
Check out no hotel a transfer para o aeroporto. 
Assistência nas formalidades de embarque.
12h00 – Partida em voo Latam com destino a 
Santiago de Chile.
18h30 – Chegada a Santiago de Chile.
Transfer para o hotel Kennedy / check in. 
Jantar de despedida em restaurante local com 
show. Regresso ao hotel e alojamento.

11ºDIA - SANTIAGO DE CHILE
Check out no hotel a transfer para o aeroporto. 
Assistência nas formalidades de embarque.
11h30 – Partida em voo regular da Iberia com 
destino a Madrid.

12ºDIA - LISBOA
06h20 – Chegada a Madrid e tempo de escala. 
Mudança de avião.
08h45 – Continuação da viagem em voo 
regular Ibéria com destino a Lisboa.
09h10 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica, em voos 
regularesIbéria para percurso Lisboa / Madrid / 
Santiago De Chile / Madrid / Lisboa, com direito ao 
transporte de 23 kgs de bagagem de porão;
• Passagem aérea em classe económica, nos voos 
regulares Latam para percurso Santiago de Chile 
/ Calama / Santiago de Chile / Ilha de Páscoa / 
Santiago de Chile, com direito ao transporte de 20 
kgs de bagagem de porão;
• Transporte privativo nos percursos aeroportos – 
hotéis – aeroportos;
• 11 dias / 9 noites de estadia nos hotéis 
mencionados no itinerário;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
guias locais;
• Transporte para os restaurantes mencionados no 
itinerário;
• Visitas a Akahanga, Rano Raraku, Tongariki, Te 
Pito Kura, Ahu Nau Nau e Anakena, Vinapu, vila de 
Orongo e Rano Kau;
• Entradas no Museu de HistóriaNacional, Palácio 
de la Moneda e funicular;
• 17 refeições mencionadas no itinerário;
• Bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem;
• Bolsa Tryvel contendo informações sobre o 
destino e a viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviços e IVA à data de 
12.12.2019;
• Taxas aeroportuárias, de segurança e 
combustível em vigor à data de 12.12.2019 (€ 65,87 
– a reconfirmar e atualizar à data da emissão da 
documentação);

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário 
e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, 
minibar, lavandaria, etc.);
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;

28 JUNHO A 08 JULHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

 SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

7.968€ 761€



Veneza

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representantes da Tryvel 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa / Veneza / Lisboa, em voos 
regulares da TAP Portugal;
• Todos os transportes mencionados no itinerário,em 
autocarros com ar condicionado e assistência local;
• 3 noites de alojamento e pequeno-almoço em hotel 
de 4* :
• Taxas de cidade obrigatórias 3.10€ por pessoa / 
noite;
• 6 refeições, sendo: 3 jantares no hotel e 3 almoços 
em restaurantes;
• Guias locais em Português ou Espanhol, consoante 
a disponibilidade
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário (incluindo headphones):

• Basílica de Santo António de Pádua;
• Basílica de São Marcos;
• Palácio Ducal;

• Bolsa de documentação contendo informação 
sobre os locais a visitar;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (total 
aproximado € 45,00 à data de 01.09.2019, sujeitos a 
reconfirmação
aquando da emissão dos bilhetes);
• Travessia de barco Trochetto / Praça de São Marcos 
/ Tronchetto dia 03 Julho;
• Tronchetto / Tour das Ilhas Murano e Burano / Praça 
de S. Marcos / Tronchetto no dia 04 de Julho;
• Seguro de viagem Multiviagens com um capital de € 
30.000,00 para Morte e Invalidez Permanente e com 
Inclusão de riscos cataclismos naturais, terrorismo, 
guerra e epidemias;
• Mochila de viagem / bolsa de documentação;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Almoço do ultimo dia;
• Gratificações para guias, motoristas e restaurantes;
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, 
gratificações, serviço de quartos, telefonemas, etc.);
• Tudo o que não estiver devidamente especificado 
no presente programa.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

3º DIA – VENEZA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para 
o porto e embarque num tronchetto 
para dia de visitas às Ilhas de Murano 
e Burano. O incontornável de Murano 
é sem dúvida observar um artesão a 
fabricar peças com o famoso vidro 
soprado de Murano, uma demonstração 
de arte bastante impressionante. Poderá 
ver a demonstração nas pequenas lojas 
da cidade. Burano começou a ganhar 
importância no século XVI, graças 
ao trabalho árduo das mulheres que 
produziam peças de renda lindíssimas 
e muito prezadas pelos reis e rainhas 
da Europa Almoço em restaurante e em 
hora a combiner, partida em direção à 
Praça de São Marcos. Tempo livre para 
visitas. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – VENEZA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Dia 
inteiramente livre para passeios a 
gosto pessoal. Almoço livre. Em hora 
a combinar, encontro com o guia local 
no hotel e transporte para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e saída 
às 20h10, em voo TAP, com destino a 
Lisboa. Chegada pelas 22h20.

FIM DA VIAGEM

02 A 05 JULHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1.050€
SUPLEMENTO PASSEIO DE GÔNDOLA

130€  (6 pessoas/ gôndola)

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

170€

1º DIA – LISBOA / 
VENEZA / PÁDUA / 

VENEZA (MESTRE)
Comparência no 

aeroporto de Lisboa para 
formalidades de embarque 

duas horas antes da partida. 
Partida ás 07h00 em voo 

regular Tap com destino a 
Veneza. Chegada pelas 10h50. 

Encontro com o guia e saída 
em direção à cidade de Pádua. 

Almoço e início da visita com 
especial destaque para a Basílica de 

Santo António de Pádua, onde, na 
sua arquitetura, é notória a influência 

Bizantina e onde se encontra o túmulo 
do Santo português, que aqui pregou e 

morreu. Visita à Capela onde se encontram 
as relíquias do Santo. Regresso a Veneza. 
Chegada ao hotel 4**** ou similar, ao final 
do dia. Jantar e alojamento.

2º DIA – VENEZA
Pequeno-almoço no hotel. Transporte 
para o cais da cidade. Embarque para 
a bela cidade de Veneza, considerada 
Património Mundial da UNESCO e famosa 
pelos seus canais. Chegada ao Centro 
e visita de meio dia com guia local à 
Praça e Basílica de S. Marcos, ao Palácio 
Ducal e a Ponte dos Suspiros. Almoço 
em restaurante. De tarde, possibilidade 
de efectuar um passeio de gôndola pelos 
canais da cidade (opcional – não incluído). 
Regresso ao hotel e alojamento.

ITÁLIA



Suiça
1ºDIA - LISBOA / GENEBRA / CHAMONIX / 

GENEBRA
Comparência no aeroporto de Lisboa 120 

minutos antes da partida. Assistência por 
um representante da agência que ajudará nas 

formalidades de check-in e o acompanhará 
durante toda a viagem.

08h25- Partida em voo regular da Tap, com 
destino a Genebra.

11h50 – Chegada a Genebra. Assistência pelo guia 
local e partida em direção a Chamonix. Almoço em 

restaurante. Visita desta cidade situada em frente 
nada menos que o Monte Branco, o mais alto cume 

dos Alpes. No centro da cidade encontra-se a estátua 
de Horace-Bénédict de Saussure em companhia do guia 

de montanha Jacques Balmat que lhe aponta o cume do 
Monte Branco onde o naturalista e geólogo suíço pretende 

ir fazer experiências e pelas ascensões que efetuou é 
considerado por muitos como o fundador do alpinismo. 

Subida em teleférico até à estação “Le Plan” da l’Aiguille du 
Midi. Com um comprimento total de 5 420 m, são efetuados 

em cerca de 15 min e têm um desnivelamento de 2 749 m. 
Regresso a Genebra. Check in no Home Suiss Hotel Genève 4**** 

ou similar. Jantar no hotel ou em restaurante e alojamento.

2ºDIA - GENEBRA / MONTREUX / LAUSANNE
Após o pequeno almoço no Hotel, visita da cidade de Genebra, 

cidade dos negócios e da cultura, cosmopolita por excelência, é a 
mais pequena das grandes capitais, situada nas margens de grande 

beleza e muito bem cuidadas do Lago de Leman. Visita da cidade com 
destaque para o Parque das Águas Vivas, o célebre Jato de água ex-

libris da cidade, bem como o seu relógio florido no Jardim Inglês que 
existe desde 1955. É a Genéve Internacional, onde se encontra o edifício 

das Nações Unidas, bem como a sede da Cruz Vermelha / Crescente 
Vermelho, entre outras importantes organizações mundiais. Prosseguimos 
com um passeio a pé pelas ruelas da zona antiga da cidade, visitando a 
histórica Catedral de S. Pedro e continuando até ao Parque dos Bastiões 
onde se encontra o monumento dos Reformadores. Continuação para 
Lausanne, cidade que o Comitê Olímpico Internacional escolheu para 
estabelecer a sua sede desde 1914. Almoço em restaurante na cidade. 
Visita do atraente centro histórico da cidade, em sua maior parte, 
proíbe o tráfego de automóveis. Continuação para Montreux, localidade 
mundialmente conhecida por abrigar o Festival de Jazz de Montreux e 
por ser a cidade onde ocorreram os eventos de uma das músicas mais 
famosas do Rock and Roll, Smoke on the Water, da banda Deep Purple. 
Em Montreux, visita do Chateaux de Chillon a três kms de Montreaux e 
um dos castelos da Suíça mais conhecidos em todo o mundo, além de 
ser o monumento suíço mais visitado e um dos mais bem preservados 
da Europa, estando classificado como monumento. Foi mencionado por 
Lord Byron no seu livro “O prisioneiro de Chillon”. De regresso a Montreux, 
passeio pelos jardins à beira do Lago onde se encontra o famoso Casino 
que serve de anfitrião ao Festival de Jazz. Regresso a Lausanne e check in 
no Hotel Alpha Palmiers 4**** ou similar em Lausanne. Jantar no hotel ou 
em restaurante e alojamento.

3ºDIA - MONTREUX / GRUYÈRES / BERNA / INTERLAKEN / WENGEN
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Gruyères nome de um dos 
mais conhecidos queijos suíços. Visita a uma queijeira com degustação 
de queijo. Continuação para Berna. Almoço em restaurante. De tarde, 
passeio a pé pela capital da Confederação Helvética, com destaque para 
as inúmeras arcadas medievais classificadas pela UNESCO da Marktgasse 
e Krangasse, com as suas fontes e arcadas que constituem um autêntico 
centro comercial coberto, o Bundeshaus na Bundesplatz, um palácio 
renascença que abriga o Parlamento Suiço, o relógio astronómico, a 
Catedral de S. Vicente e o Fosso dos Ursos. Continuação para Interlaken, 
no Lago Thun. Chegamos a Lauterbrunnen e tomamos o comboio que nos 
leva à aldeia / estância de ski de Wengen (13 kms) e que fica a 1274 m de 
altitude. Trata-se de uma pequena vila sem carros e com vistas fantásticas 
para o vale de Lauterbrunnen. Chegada ao Hotel Arenas Resort Victoria 
Lauberhorn 4**** ou similar em Wengen. Check in e instalação. Jantar e 
alojamento.

4ºDIA - WENGEN / QUEDAS DE ÁGUA DE TRUMMELBACH / MASSIÇO DE 
JUNGFRAU / WENGEN
Pequeno-almoço no hotel e descida de comboio para o Vale de 
Lauterbrunnen. Continuação para visita das espetaculares quedas de água 
de Trummelbach. Estrondosas trovoadas e sonoros rugidos no interior 

da montanha, com águas que gorgolejam, espumam e se agitam 
violentamente: estas são as Cataratas do Trümmelbach. São as quedas 
d’água subterrâneas mais extensas da Europa, localizadas no Vale de 
Lauterbrunnen, comumente chamado de Vale das 72 Cataratas. As 
Cataratas do Trümmelbach são as únicas quedas d’água de geleira do 
mundo acessíveis por elevador, galerias, túneis, trilhas e plataformas. 
Elas carregam sozinhas a água do degelo das geleiras do Jungfrau 
vale abaixo – chegando a 20.000 litros de água por segundo. A água 
leva consigo, por ano, mais de 20.000 toneladas de seixos e pedaços 
de rocha, fazendo a montanha inteira tremer, provocando barulhos 
estrondosos. De seguida tomar-se-á o comboio de cremalheira 
de Lauterbrunnen até à Petite Scheidegg (2.061m) à descoberta 
do massiço de Jungfrau. Continuação em subida em comboio de 
cremalheira até Jungfraujoch (3471m) onde se encontra a estação de 
comboios de mais alta altitude da Europa, servida por um comboio de 
cremalheira. Ao termo da viagem, panorama espetacular e único sobre 
a montanha e os glaciares. Almoço em restaurante. Visita do Palácio 
do Gelo. Regresso ao Hotel em Wengen. Jantar e alojamento.

5ºDIA - WENGEN / LUCERNA / MONTE PILATUS / LUCERNA
Pequeno-almoço e saída para Lucerna. Visita da cidade medieval 
nas margens do Lago dos Quatro Cantões. São características as 
as suas pontes, como a da Capela, construída em madeira em 1333, 
como parte da fortificação da cidade, muito bem conservada, coberta 
e embelezada com várias pinturas, algumas de há 3 séculos, ilustrando 
cenas da historia da Suíça e local. Destacam-se a Ponte da Capela (ex-
líbris da cidade), a Ponte do Moinho, a Igreja dos Jesuítas, a Praça 
do Mercado do Vinho e Câmara Municipal e o Monumento do leão. 
Almoço em restaurante. De tarde, partida para Alpnachstadt. Trajeto 
em comboio de cremalheira até ao Monte Pilatus a uma altitude de 
2.132m e considerada uma das maiores atrações da Suiça. O trajeto é 
feito no comboio de cremalheira mais ingreme do mundo. Descida 
em teleférico até Kriens. Regresso a Lucerna. Check in no Grand 
Hotel Europe 4**** ou similar. Jantar restaurante com música típica e 
folclore. Regresso ao hotel e alojamento.

6ºDIA - LUCERNA / SCHAFFHAUSEN / QUEDAS DE ÁGUA DO RENO 
/ CONSTANÇA
Pequeno-almoço no Hotel e partida para Schaffhausen. Visita da 
cidade com as suas numerosas casas de corporação que datam da 
época gótica e barroca. Continuação da viagem para apreciar as 
maiores quedas de água da Europa, as quedas de água do Reno com 
150m de comprimentos e 25 m de altura com média de 26.450 pés 
cúbicos por segundo, subindo para cerca de 45.000 na primavera, 
com o derretimento da neve. Passeio de barco nas quedas de água. 
Almoço em restaurante nas quedas de água do Reno. De tarde, passeio 
de barco nas quedas de água. Seguimos depois para a visita de Stein 
am Rhein, localidade encantadora que conserva intacto o seu aspeto 
medieval. No ponto onde o Lago Constança se torna novamente no Rio 
Reno, fica a cidadezinha de Stein am Rhein, famosa pelo seu centro 
histórico, bem preservado, com fachadas pintadas, e pelas quais 
recebeu o primeiríssimo Prémio Wakker. Continuação para Constança. 
Jantar e alojamento no Hotel Halm 4**** ou similar.

7ºDIA - CONSTANÇA / MAINAU / PASSEIO DE BARCO NO LAGO 
CONSTANÇA / ZURIQUE
Após o pequeno almoço, visita panorâmica de Constança e da pequena 
Ilha de Mainau. Passeio de barco no lago Constança com almoço. De 
tarde, continuação para Zurique. Jantar e alojamento no Hotel Crowne 
Plaza Zurich 4**** ou similar.

8ºDIA - ZURIQUE / LISBOA
Após o pequeno almoço no Hotel, Visita da cidade de Zurique 
passando nos locais mais importantes da cidade tais como: o castelo, 
as famosas Bahnhofstrasse e niedorfstrasse, a Catedral Grossmunster, 
a Igreja de Santa Maria, a ponte Quailbrucke, a Ópera, a Igreja de São 
Pedro construída no século XIII, sendo desta forma, a mais antiga da 
cidade e situada junto à margem direita do rio Lindenhof. O que mais 
se destaca nela é o seu enorme relógio, que tem a fama de ser o maior 
da Europa. Está situado na sua torre, e a sua construção data do século 
XVI. Passagem ainda na cidade velha para visitar a Igreja Fraumunster 
com os seus famosos vitrais criados por Marc Chagall. Almoço em 
restaurante. De tarde, transporte para o aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida cerca das 18h00 em voo da Tap 
com destino a Lisboa
19h50 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em voos regulares Tap para percurso Lisboa / 
Genebra + Zurique / Lisboa, com direito ao transporte de 23 kgs 
de bagagem;
• Transporte aeroporto ao hotel e vice-versa;
• Todos os transportes em autocarro com ar condicionado;
• Estadia de 8 dias / 7 noites nos hotéis mencionados ou similares;
• Guias locais a falar português ou espanhol (consoante 
disponibilidade) em Chamonix, Genève e Montreux; Berna, Lucerna, 
Stein am Rhein, Constança e Mainau, Zurique;
• Entradas pagas incluídas : Subida de teleférico à Aiguille du Midi, 
Chateau de Chillon, Maison des Gruières, Quedas de “Água de 
Trummelbach, passeio de barco nas cataratas de Schaffhausen, 
comboio de cremalheira de Lauterbrunnen até à Petite Scheidegg 
subida em comboio de cremalheira a Jungfraujoch, visita do 
Palácio do Gelo, subida no comboio de cremalheira ao Monte 
Pilatus, descida no teleférico de Krienz, passeio de barco no Lago 
Constança;
• Programa em regime de pensão completa (desde o almoço do 1º 
dia ao almoço do 8º dia num total de 15 refeições e com jantar de 
folclore em Lucerna);
• Degustação de queijoGruyère na Maison Gruyère;
• Taxas de aeroporto, segurança e suplemento de combustível 
– sempre sujeito a reconfirmação (valor utilizado à data deste 
programa € 132,92 e a confirmar e atualizar na altura da emissão 
da documentação);
• Gratificações a guias e motoristas;
• Taxas de turismo locais;
• Seguro de Viagem– Multiviagens – MIP € 30.000 incluindo PVFM 
(Perturbação de viagem por Motivos de Força Maior);
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
• Auriculares para ouvir as explicações dos guias locais;
• Acompanhamento por representante Tryvel;
• Livro de Viagem e bolsa de documentação contendo informação 
sobre locais a visitar;
• Bolsa documentação e bolsa / mochila de Viagem Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter pessoal 
(ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.);

02 A 07 JULHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2.840€

535€

SUIÇA



Preparados para um desafio que vale pelos sonhos 
de uma vida? Prontos para explorar alguns dos 
lugares mais icónicos de África?

Gente singular. Mercados. Natureza UNESCO. 
Aldeias remotas. Espetacular vida selvagem. 
Paisagens que nos enchem peito e alma. Um 
Éden para os amantes da fotografia. Vamos 
perder-nos na magia do mais envolvente 
dos Continentes?

1ºDIA - LISBOA OU PORTO * - 
FRANKFURT - …

Comparência no aeroporto. Pelas 
14h45, saída em voo TAP para 

Frankfurt. Chegada pelas 18h30, e 
pelas 20h45 continuamos em voo 

South African até Joanesburgo. Noite 
e refeições a bordo.

2ºDIA - … JOANESBURGO – WINDHOEK
Chegada pelas 07h25, e pelas 09h30 

continuação até Windhoek. Chegada pelas 
11h25. Transporte ao centro da cidade, e 

almoço no Restaurante Joe´s Beer House. 
Dedicamos a tarde a passear pela pequena 

e tranquila capital namibiana, com destaque 
para o Forte; a Christ Church; o Centro de 

Artesanato e o edifício do Supremo Tribunal. 
Resto do dia para descanso. Jantar e alojamento 

no Avani Windhoek Hotel & Casino 5*, ou similar.

3ºDIA - WINDHOEK – HIMBA VILLAGE - ETOSHA 
NATIONAL PARK

Partimos com destino ao Etosha National Park. 
Durante a viagem visitaremos uma aldeia Himba, o 

povo indígena que vive no norte da Namíbia. Chegada 
e almoço no Safarihoek Lodge, à entrada do parque, 

onde ficaremos alojados. Estamos num parque com 
5000 km2, com paisagens fascinantes e repleto de 

savanas, rios, bosques, salinas e colinas. Uma enorme 
variedade de grandes mamíferos como leões, elefantes, 

leopardos, rinocerontes, zebras, girafas, bem como uma 
enorme diversidade de aves como flamingos ou pelicanos. 

Durante a tarde, passeio em jeep 4×4 pelo parque, em busca 
de inesquecíveis memórias. Jantar e alojamento.

4ºDIA - ETOSHA NATIONAL PARK
Dia completo de safari em jeep 4×4. Refeições durante as 
visitas. Alojamento.

5ºDIA - ETOSHA NATIONAL PARK - SKELETON NATIONAL 
PARK SOUTH – HENTIES BAY - CAPE CROSS
Viagem para a costa sul do Skeleton National Park, em busca 
dos esqueletos naufragados. São centenas de quilómetros de 
deserto arenoso, salpicado por náufragos, e que pelas diferenças 
de correntes, criaram uma diversidade de vida selvagem, como 
aves marinhas, lobos marinhos, elefantes do deserto e muito 
mais. Almoço tipo pic nic. Nessa zona, entre Henties Bay e 
Cape Cross, poderemos ainda avistar colónias de focas. Jantar e 
alojamento, em frente ao mar, no Cape Cross Lodge.

6ºDIA - CAPE CROSS - SWAKOPMUND
Curta viagem, pela costa, até à pitoresca cidade de Swakopmund. 
Fundada em 1892, é um dos melhores conservados exemplos 
de arquitectura colonial alemã do mundo, e um dos poucos 
locais fora da Europa, onde ainda existe uma minoría que fala 
alemão. Almoço no restaurante Farmhouse Deli. Passearemos 
tranquilamente pela cidade, com destaque para o Parque 
Namib-Naukluft, uma reserva ecológica para observar a famosa 
Welwitschia, e ainda o Vale da Lua. Opcionalmente poderá 
fazer um voo panorâmico sobre o deserto com a costa dos 
esqueletos, Damaraland e Brandberg. Hoje jantaremos no mais 
famoso restaurante da cidade – Jetty 1905. Alojamento no 
Strand Hotel, ou similar.

7ºDIA - SWAKOPMUND – WALVIS BAY – SWAKOPMUND
Partida para a cidade portuária de Walvis Bay. Faremos um 
cruzeiro pela lagoa de Walvis Bay, onde poderemos avistar 
golfinhos, focas, flamingos africanos, baleias entre outros. Visita 
à Dune 7, uma das maiores dunas do planeta. Almoço pic nic. 
De tarde passeamos pela Sandwich Harbour, uma lagoa natural, 
marcada por grandes dunas de um lado, e o Atlântico do outro, 
e com uma enorme diversidade de aves marinhas. Regresso a 
Swakopmund. Jantar no Restaurante The Tug. Alojamento.

8ºDIA - SWAKOPMUND – OKAHANDJA - WINDHOEK
De manhã, viajamos de volta à capital, com paragem em 
Okahandja, para visita ao mercado de artesanato e onde 
almoçaremos. Chegada a Windhoek ao início da tarde. Estamos 
já a meio desta incrível, mas cansativa viagem, e o resto do dia é 

livre para descanso, ou para gozar um pouco a tranquilidade da 
capital namibiana. Jantar e alojamento no Avani Windhoek Hotel 
& Casino 5*, ou similar.

9ºDIA - WINDHOEK – (AVIÃO) – CATARATAS DE VITÓRIA
Transporte ao aeroporto e saída em voo com destino às 
Cataratas de Vitória. Bem-vindos ao Zimbabué! O “Mosi o 
Tunya” (“O Fumo que Troveja”) divide a Zâmbia do Zimbabué e 
constitui uma das mais fantásticas e imponentes quedas de água 
do Mundo. São 1500 metros de largura e um máximo de 128 de 
altura. Almoço no Batonga Guest Lodge, no coração de Victoria 
Falls, ou similar, onde iremos ficar alojados. A meio da tarde, e 
para assistirmos ao pôr-do-sol, navegaremos pelo Rio Zambeze. 
Para os mais destemidos, há a opção de sobrevoar as cataratas, 
fazer rafting ou bungee-jumping. Arrisca banhar-se nas famosas 
“Devil’s Pools”? Ou prefere serenar no museu de Livingstone? 
Hoje o nosso jantar será uma típica experiência gastronómica, 
cultural e musical, no restaurante El Boma. Alojamento.

10ºDIA - CATARATAS DE VITÓRIA
Dia completo de visitas e actividades pelas Cataratas de Vitória. 
De manhã caminhamos pelo parque, para presenciarmos a 
diversidade de fauna e flora. Almoçaremos no Restaurante 
Jungle Junction, no provavelmente mais icónico hotel de 
África – The Victoria Falls Hotel. Algum tempo livre para relaxar 
neste paraíso natural. Ao cair da noite faremos mais um safari, 
nocturno, em busca dos Big Five (leão, leopardo, rinoceronte, 
búfalo e elefante). Possibilidade de avistar mais animais que 
aparecem mais pela noite, como crocodilos. Jantaremos em 
plena savana. Regresso ao hotel. Alojamento.

11ºDIA - CATARATAS DE VITÓRIA – KASANE - CHOBE 
NATIONAL PARK
Bem-vindos ao Botswana, puro destino de vida selvagem em 
África. País do tamanho da França, sendo que mais de um quarto 
do seu território é reservado exclusivamente à conservação da 
natureza. A área do poderoso rio Chobe é conhecida pelas 
enormes manadas de elefantes e outros animais que são 
atraídos para beber nas suas margens – esta tarde vamos 
desfrutar de um cruzeiro de barco, deslizando perto dos bancos 
de areia para apreciar, bem de perto, a riqueza desta fauna. Um 
incomparável momento “National Geographic”. Refeições e 
alojamento no Chobe Marina Lodge, com vista para o rio Chobe.

12ºDIA - CHOBE NATIONAL PARK
Dia completo de actividades pelo Chobe National Park. Neste 
parque facilmente avistaremos leões, leopardos, girafas, hienas, 
cães selvagens, cudos, antílopes, entre outros. Pensão completa 
no nosso alojamento.

13ºDIA - CHOBE NATIONAL PARK – KASANE – (AVIONETA) - 
DELTA DO OKAVANGO
Transporte ao aeroporto de Kasane, e em avioneta voaremos para 
o Delta do Okavango. Moremi e Khwai são zonas privilegiadas 
em termos de fauna, que usufruiremos intemporalmente. 
Almoço no Camp Moremi, ao lado da lagoa de Xakanaxa, onde 
ficaremos alojados. Ficaremos duas noites nesta região, na qual 
pulsa a verdadeira África. Passaremos o resto do dia num safari 
náutico a explorar o Delta do Okavango. Jantar e alojamento.

14ºDIA - DELTA DO OKAVANGO
Dia completo de actividades pelo Delta do Okavango, com safari 
náutico e por terra, em 4×4. Refeições no nosso alojamento.

15ºDIA - DELTA DO OKAVANGO – (AVIONETA) – MAUN - 
(AVIÃO) – JOANESBURGO - …
Estamos a caminho de casa. Ainda a assimilar todos os 
estímulos e desafios que tornaram esta viagem uma das mais 
icónicas e fascinantes das nossas vidas. Transporte em avioneta 
para o aeroporto de Maun e pelas 13h35 saída para Joanesburgo. 
Chegada pelas 15h10, e pelas 19h25 continuação em voo South 
African para Frankfurt. Noite e refeições a bordo.

16ºDIA - FRANKFURT – LISBOA OU PORTO*
Chegada a Frankfurt pelas 06h10 e pelas 11h40, continuamos até 
Lisboa. Chegada pelas 13h50.

Fim da viagem

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel, durante toda 
a viagem;
• Passagem aérea, em classe económica, em companhia 
aérea TAP e South African Airways, para percurso Lisboa / 
Franfurt / Joanesburgo / Windhoek e Maun / Joanesburgo 
/ Frankfurt / Lisboa, com direito ao transporte de uma 
peça de bagagem de porão até 23 kg, e respectivas taxas 
de aeroporto, segurança e combustível (592,49 € – a 
reconfirmar aquando da emissão dos bilhetes);
• Passagem aérea internas, em classe económica, para 
percurso Windhoek / Cataratas de Vitória; Kasane / Delta 
do Okavango / Maun, com direito ao transporte de uma 
peça de bagagem de porão até 23 kg;
• 13 noites de alojamento nos hotéis / lodges mencionados 
ou similares;
• Pensão completa, desde o almoço do 2º dia, ao jantar 
do 14º, num total de 26 refeições – 13 almoços (alguns 
poderão ser tipo pic nic) e 13 jantares;
• Guias locais falando Espanhol ou Inglês durante as 
visitas;
• Todas as visitas, entradas nos parques e passeios de jeep 
e barco conforme programa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Visto de entrada na Namíbia, Zimbabué e Botswana;
• Livro de viagem e mochila Tryvel;
• Taxas hoteleiras, serviços e Iva;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Opcionais e actividades radicais;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

NOTAS:
– A realização destas actividades está sujeita a condições climáticas 
favoráveis e à disponibilidade no local.
– Em função das condições do tempo, da condição do grupo ou outras 
justificáveis, o guia poderá alterar o programa.
– Grupo mínimo de 10 e máximo de 15 viajantes.
– Aconselhamos a “consulta do viajante”.

08 A 23 JULHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP COM 
INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO DE 

VIAGEM

9.925€

1.250€

120€

NAMÍBIA, BOTSUANA 
E ZIMBABUÉ

África 
Pura
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Vinhos
do Algarve

1ºDIA - LISBOA / 
QUARTEIRA / GUIA / 

VILAMOURA
09h00 – Encontro dos 

TRYWINERS em Sete Rios.
09h30 – Saída do autocarro 

para o Algarve com uma 
paragem numa área de 

serviço da A2.
13h00 – Almoço no Rest. O 

JACINTO, situado na Quarteira.
16h30 – Tarde: Visita e prova de 

vinhos na ADEGA DO CANTOR, 
em Guia. Pertence ao cantor Cliff 

Richard, que há décadas decidiu 
investir na produção de vinhos 

nesta região. Na Adega do Cantor 
produzem-se os vinhos Vida Nova 

e Onda Nova, a partir de três quintas 
ao seu redor: A Quinta do Moinho, a 

Quinta do Miradouro e a Quinta Vale do 
Sobreiro. A adega localiza-se no topo da 

Quinta do Miradouro, com vista sobre as 
vinhas e o mar, e produz vinho combinando 

técnicas tradicionais com as mais modernas 
e inovadoras tecnologias. A filosofia passa 

pelos vinhos monovarietais, mas também 
pela combinação de castas nacionais e 
internacionais.
20h00 – Check in, jantar e alojamento no 
HOTEL ANANTARA VILAMOURA ALGARVE 
RESORT 5*.

2ºDIA - VILAMOURA / ESTOMBAR / SILVES / 
ALBUFEIRA / VILAMOURA
Visita e prova de vinhos na QUINTA DOS 
VALES, em Estombar. O proprietário da quinta 
dos Vales é Karl Heinz Stock, um empresário 
alemão que alcançou fortuna nos negócios 
imobiliário e petrolífero na Rússia, e que 
faz desta propriedade de meia centena de 
hectares muito mais do que a produção de 
vinho. Há um parque de animais selvagens e 
domésticos, esculturas espalhadas um pouco 
por toda a propriedade e casas para arrendar 
com todas as comodidades. Sem dúvida, 
o lugar de excelência no Algarve, onde o 
conceito de Enoturismo atinge uma dimensão 
muito mais ampla. Almoço no Rest. O 
ALAMBIQUE, situado em Silves. Visita e prova 
de vinhos na ADEGA CONVENTO DO PARAÍSO 
(Quinta Mata Mouros), em Silves. O nome 
desta quinta poderá ter várias origens, entre 
as quais o facto de aí se terem estabelecido as 
tropas avançadas durante a reconquista cristã 
– mate-mor – ou de ali ter existido uma mata 
que era dos Mouros. Conforme se pode ver 
em documentos antigos, o nome deste local 
escrevia-se Matta de Mouros. No século XII, 
após a conquista de Silves, ali foi construído 
o Convento de Nossa Senhora do Paraíso, 

que perdurou até ao século XIX, e de que 
ainda hoje se preserva a estrutura principal. 
Recentemente, os proprietários da quinta de 
Mata Mouros decidiram iniciar o desafio de 
produzir vinhos de qualidade. Assim nasce 
em Janeiro de 2012 o projeto ‘Convento do 
Paraíso’, gerido em parceria com a família 
Soares, da Herdade da Malhadinha Nova, 
que levou para esta propriedade algarvia a 
sua equipa de enologia. Jantar Restaurante 
VENEZA em Albufeira. Regresso ao hotel. 
Alojamento.

3ºDIA - VILAMOURA / ALGOZ / ALVOR / 
VILAMOURA
Prova de vinhos na QUINTA DO BARRANCO 
LONGO, em Algoz com almoço piquenique. 
Em 1995, após terminar os estudos em Évora, 
Rui Virgínia foi morar para o Algarve para 
apoiar o sogro na dinamização da sua empresa 
de citrinos. No entanto, devido ao seu gosto 
pelo vinho, acabou por lançar-se em 2001, 
na compra de uma quinta de 36 hectares, 
em Algoz (concelho de Silves), onde plantou 
12 hectares de vinha. Os primeiros vinhos 
Barranco Longo (10 mil garrafas) acabaram por 
surgir no mercado em 2004, e desde logo, a 
aceitação por parte do consumidor foi bastante 
positiva. Anos passados de muito trabalho 
e sacrifícios, Rui Virgínia viu o seu projeto 
crescer e bem pode orgulhar-se por ser um dos 
produtores de referência da região, e o grande 
impulsionador pelo aumento da produção 
dos vinhos de qualidade no Algarve. Visita e 
prova de vinhos na QUINTA DO MORGADO DA 
TORRE, em Alvor. Esta é uma das propriedades 
mais antigas do concelho e conta hoje com 
mais de 160 hectares: 20 hectares de vinha e 
os restantes dividem-se por citrinos, cereais 
de regadio, montado de sobro e frutos secos. 
João Mendes é o proprietário destas terras, 
que lhe calharam em partilhas e pertenciam 
ao seu bisavô. Já nessa altura existia vinha e 
uma velha adega, mas foram realizados novos 
investimentos para a produção de vinhos de 
qualidade, tendo as primeiras colheitas sido 
lançadas em 1999. Hoje é um dos produtores 
de referência no Algarve. Regresso ao hotel. 
Jantar de Despedida no Restaurante do Chef 
Leonel Pereira. Alojamento.

4ºDIA - VILAMOURA / LISBOA
10h30 – Manhã livre para desfrutar do hotel e 
da praia.
13h00 – Almoço Buffet no hotel.
16h00 – Regresso a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento da jornalista e crítica de 
vinhos Maria João de Almeida durante toda 
a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da 
Tryvel durante toda a viagem;
• 3 noites de alojamento;
• Pensão Completa incluindo bebidas;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Gratificações;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

Apesar de se produzir vinho no Algarve desde o tempo 
dos fenícios, a verdade é que a qualidade do mesmo 
nunca teve grande fama. 

A região do Algarve é privilegiada pela localização 
meridional e pela proteção que lhe dá a barreira 
montanhosa de Monchique contra os ventos frios 
do norte, e pela exposição em anfiteatro virada 
a sul, que cria um clima favorável para a vinha. 
Existem no Algarve quatro Denominações de 
Origem Controlada (DOC) – Lagos, Portimão, 
Lagoa e Tavira – que nos últimos anos lançaram 
novas marcas de vinho no mercado.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT
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COM MARIA JOÃO DE ALMEIDA

JORNALISTA E CRÍTICA DE VINHOS

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

1.390€ 400€



1º DIA – PORTO 
OU LISBOA - SÃO 

FRANCISCO - 
MONTEREY

Comparência no aeroporto 
escolhido. Pelas 06h00, 

partida do Porto até Lisboa. 
Pelas 10h00, partida de 

Lisboa em voo directo TAP 
com destino a São Francisco. 

Chegada ao aeroporto de São 
Francisco às 14h20. Formalidade 

de desembarque e continuação, 
em autocarro, até Monterey (01h30), 

numa tranquila viagem com algumas 
incursões pela costa do pacífico. O 

resto do dia é livre e para descanso. 
Jantar e alojamento no Portola Hotel & 

Spa Monterey Bay 4*, ou similar.

2º DIA – MONTEREY - SANTA BARBARA - 
LOS ANGELES
Dedicamos a manhã a Monterey, antiga capital 
da Califórnia. Destaque para a movimentada 
Cannery Row, com a arquitectura típica e 
as antigas fábricas de sardinhas, bem como 
o antigo Fisherman’s Wharf. Com sorte, 
poderemos avistar vários leões marinhos. 
Parte da viagem até Santa Barbara será pela 
costa do pacifico, na famosa Highway 1, uma 
das mais belas estradas dos Estados Unidos. 
É um dos locais mais badalados de toda a 
Califórnia, principalmente pelas celebridades 
de Hollywood e milionários que por aqui têm 
casas. Visita ao Stearns Wharfpíer, o cais de 
madeira à beira mar; a State Street, a avenida 
mais famosa da cidade e à Old Mission Santa 
Bárbara, a igreja franciscana do séc. XVIII, 
com uma das vistas mais deslumbrantes 
da cidade. Paragem para banhos numa das 
muitas praias de Santa Barbara. Chegada 
a Los Angeles. Jantar e alojamento no The 
Millennium Biltmore 4*, ou similar.

3º DIA – LOS ANGELES – (SANTA MÓNICA – 
MALIBU – VENICE BEACH) – LOS ANGELES
Dedicamos a manhã ao cais de Santa Mónica; 
a Malibu e a Venice Beach. Algum tempo 
para gozarmos a atmosfera californiana, 
ou para dar um mergulho numa das praias 

mais famosas do mundo. Almoço em 
restaurante. Em Los Angeles, passeamos 
por Bel Air; Beverly Hills e Rodeo Drive. Na 
baixa da cidade, visita ao Grand Central 
Market, passando pelo complexo de artes 
“Music Center “ e “El Pueblo “ a parte mais 
antiga da cidade, fundada por Filipe de 
Neve, o governador espanhol da Califórnia. 
Continuação da visita por Sunset Boulevard, 
desde 1920 associada ao cinema, quando 
era apenas uma pista em terra, que ligava 
os estúdios de Hollywood às colinas onde 
se situavam as casas das estrelas. Destaque 
para a Sunset Strip com restaurantes, hotéis 
de luxo e clubes nocturnos; Hollywood 
Boulevard, com o Passeio da Fama onde 
teremos oportunidade de “pisar” as estrelas 
de cinema; o Teatro Dolby (Kodak); e o Teatro 
chinês Graumann, onde se encontram os 
autógrafos das estrelas. Jantar e alojamento.

4º DIA – LOS ANGELES – SAN DIEGO
Continuamos viagem, para sul, até San Diego. 
É a segunda maior cidade da Califórnia, e a 
mistura perfeita da sofisticação urbana com 
a cultura tranquila do litoral, que aflora o 
verdadeiro espírito da Califórnia. Visita aos 
principais locais, como Little Italy; o Gaslamp 
Quarter, que apresenta uma mistura de 
edifícios novos e históricos; a 30th Street no 
bairro de North Park; o Bairro Logan, com forte 
influência mexicana; a Old Town, local onde o 
primeiro grupo de colonizadores europeus 
se instalou e ainda um passeio pedonal pelo 
Balboa Park. Jantar e alojamento no BW Plus 
Bayside 4*, ou similar.

5º DIA – SAN DIEGO - (AVIÃO) – FLAGSTAFF
Continuamos as visitas a San Diego, com 
uma viagem pelo U.S.S. Midway Museum, 
o maior museu dentro de um navio porta-
aviões do mundo. Com os seus 204 metros 
de comprimentos, actuou entre 1945 e 
1992. Aqui poderemos subir nas aeronaves, 
helicópteros e experimentar como é pilotar 
um caça num dos simuladores de voo. 
Almoço em restaurante. Transporte ao 
aeroporto, e pelas 19h25, embarque em voo 
regular American Airlines com destino a 
Flagstaff, via Phoenix. Chegada pelas 22h45. 

Localizada na mítica “Route 66“, Flagstaff 
está rodeada por florestas e situa-se no sopé 
da mais alta montanha do Arizona, o pico 
Humphrey, com 3.850m. Transporte ao Little 
America Hotel 4*, ou similar. Alojamento.

6º DIA – FLAGSTAFF - GRAND CANYON
Dia inteiramente dedicado à visita do cartão 
postal da costa oeste: o Grand Canyon. O seu 
vale foi moldado pelo rio Colorado durante 
milhares de anos à medida que as suas 
águas percorriam o leito, aprofundando-o 
ao longo de 446kms. Chega a medir entre 6 
e 29 kms de largura e atinge profundidades 
de 1600 metros. Almoço durante as visitas. 
Possibilidade de sobrevoar o Grand Canyon 
em helicóptero. Jantar e alojamento no Best 
Western Squire Inn Grand Canyon 3* superior, 
ou similar.

7º DIA – GRAND CANYON - MONUMENT 
VALLEY – ANTELOPE CANYON - LAKE 
POWELL - KANAB
Continuamos viagem, para Monument Valley, 
região situada na reserva Índios Navajos. O 
vale é inesquecível pelas suas paisagens 
e formações rochosas. Tour em 4×4 para 
visita deste mítico cenário utilizado na 
gravação de filmes western, particularmente 
os de John Ford e John Wayne. Almoço de 
barbecue com vista para as montanhas. 
Visita ao Antelope Canyon, uma formação 
rochosa com formas inusitadas e de cores 
indescritíveis e uma verdadeira maravilha 
subterrânea da natureza. Passagem pela Glen 
Canyon Dam, no Lake Powell, um dos maiores 
lagos artificiais do mundo. Continuamos 
viagem até Kanab. Jantar e alojamento no 
Best Western Red Hills 3*, ou similar.

8º DIA – KANAB - BRYCE CANYON 
NATIONAL PARK – ZION NATIONAL PARK – 
LAS VEGAS
Partida para o Bryce Canyon, com os seus 
“castelos” erguendo-se da planície desértica. 
Apesar da sua designação de “canyon”, não 
é propriamente um desfiladeiro, mas sim 
uma espécie de anfiteatro natural, repleto de 
rochas em forma de agulha em vários tons 
de vermelho, laranja e branco. A sua elevada 
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a l t i t u d e 
garante grande 

biodiversidade 
de flora e 

fauna. Almoço 
em restaurante. 

Continuamos para 
o Zion National Park, 

o mais antigo parque 
do estado, criado em 

1919, não existindo em 
nenhuma outra parte do 

mundo uma concentração 
tão grande destas formações 

geológicas. Continuação da 
viagem até Las Vegas. Jantar 

e alojamento no Luxor Hotel & 
Casino 4*, ou similar.

9º DIA – LAS VEGAS - BARRAGEM 
HOOVER - LAS VEGAS

De manhã, pequena viagem até 
à imponente Barragem Hoover, 

localizada na fronteira entre os estados 
de Arizona e Nevada. Regresso a Las 

Vegas e resto do dia inteiramente livre 
para gozarmos a “Cidade das Luzes“. 

Almoço em restaurante. Possibilidade 
de assistir a assalto a um barco inglês no 
exterior do Hotel Treasure Island; assistir 
à entrada em erupção de um vulcão no 
exterior do Hotel Mirage; passear pela 
glamorosa Fremont Street e o famoso 
Fremont Street Experience, onde se reúne 
um show diário de luzes e cores formado por 
12,5 milhões de Led´s sincronizados; subir à 
Stratosphere, com 350m de altitude; relaxar 
no hotel, ou simplesmente passar algum 
tempo num dos muitos entretenimentos que 
a cidade proporciona. Jantar e alojamento. 
Após o jantar teremos oportunidade de ver 
o espetáculo das águas dançantes nas fontes 
do Hotel Bellagio. Alojamento.

10º DIA – LAS VEGAS – DEATH VALLEY – 
MAMMOTH LAKES
Continuamos viagem, passando pelo Death 
Valley National Park, um lugar de grande 
beleza, repleto de invulgar vida vegetal e 
animal, desfiladeiros de mil e uma cores, 

dunas de areia fina como ouro em pó, 
formações de sal mirabolantes e uma grande 
variedade de curiosos fenómenos naturais. 
Cobre uma colossal área de cerca de 1,2 
milhões de hectares, correspondendo ao 
maior parque dos EUA (excluindo o Alasca). 
Almoço em restaurante. Continuamos para o 
Yosemite National Park e ficaremos alojados 
em Mammoth Lakes. Jantar e alojamento no 
Mammoth Mountain Inn 3* sup, ou similar.

11º DIA – MAMMOTH LAKES – YOSEMITE 
NATIONAL PARK – MODESTO
Dia de visita ao Yosemite National Park, 
com as suas quedas d´água e cascatas em 
paisagens únicas, como as famosas “Cataratas 
Yosemite “, as mais altas da América do 
Norte caindo de 740m. No Glaciar Point 
terão oportunidade de ver toda a paisagem 
de Yosemite. Ao longo do parque também é 
possível ver os mais diversos animais. Visita a 
Half Dome, simbolo de Yosemite. Almoço em 
restaurante. Visita das Cataratas Bridal Veil. 
Travessia do fértil Vale de San Joaquin até 
Modesto. Jantar e alojamento no Holiday Inn 
Express Modesto 3*, ou similar.

12º DIA – MODESTO – SILICON VALLEY - 
SAN FRANCISCO
Saímos de Modesto com destino a San 
Francisco, com passagem por Silicon Valley, 
onde estão situadas várias empresas de 
alta tecnologia como a Apple, Google, HP, 
Facebook, Intel e muitas outras. Passagem 
pelos principais edifícios. Continuamos até 
São Francisco. Aproveitamos o resto do dia 
para descansar ou para um primeiro contacto 
com a cidade. Jantar e alojamento no Hiton 
Parc 55 San Francisco 4*, ou similar.

13º DIA – SAN FRANCISCO
Saída para o Fisherman´s Wharf onde 
passearmos, com destaque para o Pier 39, 
que foi renovado em 1978 para se assemelhar 
a uma exótica aldeia piscatória, para além das 
lojas, restaurantes e mercados, encontraremos 
também certamente muitos artistas de rua. 
Continuação pela Ghirardelli Square, umas 
das muitas fábricas remodeladas da cidade, 
sendo uma mistura de antigos edifícios de 

tijolo com elegantes lojas. Passagem em 
autocarro (ou, se preferir, a pé), pela Golden 
Gate Bridge, desenhada pelo engenheiro 
Joseph Strauss, até chegamos a Sausalito, 
onde terá lugar o almoço em restaurante. 
Regresso a São Francisco e partida para 
Twin Peaks, de onde de cima de duas colinas 
se obtêm a mais bonita vista sobre São 
Francisco. Continuamos por Haight Ashbury, 
com as suas casas vitorianas, embora tenha 
ficado famoso nos anos 60, na altura do 
“flower power” pelos milhares de hippies que 
aqui viviam. Jantar e alojamento.

14º DIA – SAN FRANCISCO
Haverá melhor maneira de começar o dia em 
S. Francisco, que uma viagem em eléctrico? 
Assim o faremos, na linha de “Powell”, 
passando pelo topo de Lombard street, uma 
colina que tão bem caracteriza esta cidade 
Continuação da visita pelo centro financeiro, 
um dos principais centros comerciais dos 
EUA onde se destaca o maior edifício da 
cidade com 256m: a Piramide Transamerica; 
a icónica Union Square e ainda Chinatown. 
Almoço em restaurante. O resto do dia é 
livre para gozarmos esta incrível cidade 
americana. Sugerimos passear pela Union 
Square; visitar o San Francisco Museum 
of Modern Art (SFMOMA); o Yerba Buena 
Center For The Arts; o Palace of Fine Arts ou 
ainda a Ilha de Alcatraz. Jantar. Após o jantar, 
São Francisco convida-nos a descontrair num 
dos muitos cafés e bares do centro da cidade. 
Alojamento.

15º DIA – SAN FRANCISCO - ...
Manhã inteiramente livre para actividades de 
carácter particular. Almoço em restaurante, 
e transporte ao aeroporto. Pelas 16h10 saída 
em voo TAP directo até Lisboa. Noite e 
refeições a bordo.

16º DIA – … - LISBOA - PORTO
Chegada a Lisboa pelas 11h20. Pelas 14h00, 
continuação até ao Porto. Chegada pelas 
15h00.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
TAP, para percurso Porto ou Lisboa / São Francisco 
/ Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 
uma mala de porão até 23kg e respectivas taxas de 
aeroporto segurança e combustível, no valor de 348,13 
€, à data de 12/12/2019 – a reconfirmar na data da 
emissão das passagens aéreas;
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
American Airlines, para o percurso San Diego / 
Flagstaff, via Phoenix, com direito ao transporte de 
uma mala de porão até 23kg e respectivas taxas de 
aeroporto segurança e combustível;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
• Acompanhamento por guia local, de língua 
portuguesa ou castelhana, durante toda a viagem;
• Alojamento e pequeno-almoço americano, nos 
hotéis mencionados, ou similares;
• Pensão completa, desde o jantar do 1º dia ao almoço 
do 15º, excepto jantar do 5º dia (em voo), num total de 
27 refeições (14 almoços e 13 jantares);
• Entradas e visitas em todos os parques conforme 
itinerário;
• Autocarro privativo durante todo o circuito;
• Seguro Multiviagens;
• Taxas hoteleiras, de turismo e IVA;
• ESTA (Electronic System for Travel Authorization in 
the U.S.A.)
• Gratificações a guias e motoristas locais (98.00 USD 
por pessoa);
• Bagageiros nos hotéis;
• Livro de viagem.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Voo de helicóptero no Grand Canyon;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído;

Notas: Programa está sujeito às oscilações do dólar, 
podendo sofrer ajustes.

À data de 12 de Dezembro de 2019 com uma taxa de 
1€ = 0,90 USD
Salvaguarda-se quaisquer alterações ao programa 
devido às condições atmosféricas ou outro motivo de 
força maior

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO SEGURO COM 
CANCELAMENTO ANTECIPADO, 
ASSISTÊNCIA E INTERRUPÇÃO

€6.745

€1.475

€120



Malásia,
Bornéu e
Singapura

Localizada no sudoeste asiático, a Malásia é uma das 
maravilhas do Oriente… diversa, multicultural e fascinante. 
Kuala Lumpur, a sua capital ergue-se moderna e impetuosa, 
e as suas emblemáticas Torres Petronas (até há pouco, as 
mais altas do mundo) dominam a paisagem urbana. Mas 
está cidade conserva ainda inúmeros edifícios coloniais 
no centro, bairros vibrantes, vendedores ambulantes e 
mercados noturnos cheio de vida.

Esta será uma viagem fantástica que se estende 
também mais a sul, à vizinha “Cidade Jardim” 
– Singapura, moderna, arrojada, dinâmica e 
organizada ao milímetro… onde o moderno 
encontra o tradicional, onde as borboletas 
encontram belos jardins e a noite ensaia a 
magia de um jogo de luz e cor.

1ºDIA - LISBOA / DUBAI
Comparência no aeropor-

to de Lisboa 3 horas antes 
da partida. Assistência às 

formalidades de embarque e 
pelas 14h15 partida em voo re-

gular da Emirates Airlines com 
destino ao Dubai.

00h50 – Chegada ao Dubai e 
mudança de avião.

2ºDIA - DUBAI / KUALA LUMPUR
03h10 – Partida em voo da Emirates 

Airlines com destino a Kuala Lumpur.
14h15 – Chegada a Kuala Lumpur. As-

sistência e passagem por Putrajaya, ca-
pital administrativa da Malásia e que está 

situada a25 kms ao sul de Kuala Lumpur. 
A cidade foi fundada em 19 de outubro de 

1995, convertendo-se na capital mais nova 
do mundo. Junto com Cyberjaya forma um 

centro do projeto “Multimedia Super Corri-
dor”, que foi impulsionado pelo anterior Primei-

ro-ministro Mahathir Mohamad. Desde fevereiro 
do 2001 é o terceiro território federal do país jun-
to a Kuala Lumpur e Labuan. O plano de urbanis-
mo de Putrajaya baseia-se no conceito de cidade 
jardim ao redor de um lago, cujas orlas abrigam 
diferentes entidades administrativas do governo 
malaio. Esta moderna e tecnológica urbe incorpo-
ra elementos tradicionais da arquitetura mongol, 
mourisca, bem como da ornamentação islâmica 
moghul, persa e europeia. Nos seus arredores 
situam-se o parque oval de Putra Perdana com 
seus bosques geométricos, bem como a praça 
Putra Place. Continuação para o Meliá Hotel Kuala 
Lumpur 4**** ou similar. Após chegada, check in 
e algum tempo para descansar. Jantar no Hotel.

3ºDIA - KUALA LUMPUR
Pequeno-almoço no hotel. A cidade de Kuala 
Lumpur desenvolveu-se sobre a indústria de la-
toaria, daí ser conhecida pelo nome de Royal Se-
langor, e onde veremos como as latas em minério 
são transformadas em utensílios de peltre. Visita 
também ao pão de açúcar, no interior da colina 
de pedra calcária e as Grutas de Batu, complexo 
religioso hindu com os seus santuários no inte-
rior da gruta. Todos os anos durante o festival 
de Thaipusam, os devotos hindus seguiam a pé, 
atrás de um carro em prata de duas rodas, utili-
zado em procissões, desde o Templo de Sri Maha 
Mariamman em Chinatown até às grutas de Batu. 
No último festival, quase um milhão de devotos 
participaram nestas celebrações. Almoço em res-

taurante. Durante a tarde, iremos visitar a cidade 
com os seus pontos principais tais como a visita do 
National Museum, o Templo Cheng Hoon Teng, o 
mais antigo templo chinês na Malásia (1645), e a 
Mesquita Kampung Kling, a mais antiga mesquita 
em Malaca. Subida ao deck observatório das tor-
res Petronas. Regresso ao hotel. À noite, jantar com 
show cultural. Regresso ao hotel e alojamento.

4ºDIA - KUALA LUMPUR / CAMERON HIGHLANDS
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao 
Norte para Cameron Highlands, a região de maior 
altitude do país com os seus cerca de 1500 metros 
acima do nível do mar. Nesta região encontrará fa-
mílias onde a sua sobrevivência depende do fabri-
co de cestos em bamboo, usados no transporte de 
vegetais. Paragem nas cascatas de Lata Iskandar. 
Chegada ao Strawberry Park Resort Hotel 4**** ou 
similar. Check in e almoço. De tarde, visita ainda 
a uma plantação de chá (a fábrica está fechada à 
segunda feira). Visita a uma quinta de Borboletas, 
onde se podem ver mais de 50 espécies de borbo-
letas e outros insetos. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento no hotel.

5ºDIA - CAMERON HIGHLANDS / PENANG
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção à ilha 
de Penang, uma das idílicas ilhas tropicais, conheci-
da como a “pérola do oriente”, atravessando a pon-
te de Penang, a maior da Ásia e a 3ª maior do mun-
do. No trajeto visita de Bukit Merah, o único centro 
de pesquisa de orangotangos na península da Ma-
lásia. Um curto passeio de barco no lago irá levá-
-lo até à ilha dos orangotangos, onde os primatas 
vagueiam livremente. Esta ilha singular serve como 
santuário de reprodução, bem como centro de 
conservação, investigação e educação para melhor 
compreender esta espécie ameaçada. Após chega-
da a Penang, almoço em restaurante. Continuação 
para o Hotel Bayview Beach Resort 4**** ou similar 
e tempo para descanso. Ao final do dia, saída do 
hotel para “Hill Tour” para uma vista panorâmica de 
Georgetown a capital da ilha que se orgulha ainda 
dos seus antigos edifícios coloniais e ainda do Es-
treito de Malaca. Subida em funicular até Penang 
Hill a 830 metros acima do nível do mar. Jantar em 
restaurante. Regresso ao hotel e alojamento.

6ºDIA - PENANG
Pequeno-almoço no hotel. De manhã saída para 
visita à Quinta de Borboletas de Penang experiên-
cia única num santuário tropical. Continuação para 
Georgetown, com passagem no Forte Cornwallis e 
a Avenida que são dois dos muitos recantos e es-
quinas que ainda sustentam os antigos nomes vito-

rianos e eduardinos. A Casa do Clã Khoo Kongsi foi 
um dos espaços usados para a rodagem do filme 
Ana e o Rei. A casa possui características elabo-
radamente esculpidas em alvenaria e em talha de 
madeira. Visita de uma fábrica de batik e o Templo 
da Cobra onde estão em exibição alguns exempla-
res. Segue-se a visita da Coffee Tree Shop onde se 
podem encontrar produtos de café da região como 
o famoso Café branco de Penang. Almoço em res-
taurante. Regresso ao Hotel e restante tempo livre. 
Jantar e alojamento.

7ºDIA - PENANG / KOTA KINABALU
Pequeno-almoço no hotel e transfer para o aero-
porto para embarque pelas 10h10 em voo com des-
tino a Kota Kinabalu antes chamada “Singgahma-
ta”. Chegada ao aeroporto pelas 13h00. Assistência 
e transporte para snack ligeiro (sandwiches, frango, 
sumos). Início da visita de Kota Kinabalu, a capital 
do estado de Sabá, na parte norte da ilha de Bor-
néu, localizada na Malásia. Muitas vezes chamada 
de KK. Trata-se de uma cidade costeira parcialmen-
te cercada por floresta tropical e conhecida pelos 
mercados movimentados, pelo calçadão moderno, 
pelas praias e pela Mesquita da Cidade de Kota Ki-
nabalu, à beira-mar. A cidade que renasceu após 
a destruição durante a segunda grande guerra, é 
também a porta de entrada para o Parque Nacio-
nal do Kinabalu, que abriga o Monte Kinabalu, com 
4.095 m de altitude. Visita do centro da cidade, do 
Wisma Tun Mustapha (Sabah Foundation Building), 
a Mesquita e o Sabah Museum com aspetos históri-
cos e dos povos indígenas. Chegada ao Promenade 
Hotel Kota Kinabalu 4**** ou similar. Jantar no hotel 
e alojamento.

8ºDIA - KINABALU PARK & PORING
Pequeno almoço no hotel e saída em direção ao 
Parque Nacional de Kinabalu Património da Huma-
nidade pela UNESCO, onde visitaremos a sala de 
exposições e também veremos a Montanha Jardim, 
uma das principais atrações do parque. Continua-
ção para a área termal de Poring Hot Spring, a cerca 
de 3 horas de caminho pela autoestrada. Durante 
o caminho, passaremos por pequenas aldeias. Ao 
chegar, poderemos desfrutar de uma vista espeta-
cular da área a partir do Treetop Canopy Walkway. 
Almoço em restaurante. Mais tarde,transporte de 
regresso para o resort para jantar e alojamento.
9ºDIA - KOTA KINABALU / SANDAKAN / SUKAU
De manhã cedo, pequeno almoço no hotel e trans-
fer para o aeroporto para embarque em voo pelas 
07h05 com destino a Sandakan. Após chegada pe-
las 07h45, visita do centro de reabilitação de Se-
pilok Organg Utan, onde observaremos o parente 
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mais próximo do homem 
enquanto é reabilitado 

para se adaptar à vida sel-
vagem no seu habitat natu-

ral e que está em vias de ex-
tinção e daremos um passeio 

pelas florestas tropicais de 
dipterocarpáceas em Bornéu. 

Às 11h15, partida do Centro Sepi-
lok com transfer para o porto de 

Sukau para uma curta viagem de 
barco no rio de Kinabatangan, onde 

almoçaremos no lodge. Tempo livre 
para tentar desfrutar demais avista-

mentos da fauna local. Jantar no Sukau 
Lodge 4**** ou similar e alojamento.

10ºDIA - OX-BOW LAKE (SUKAU)
Acorde de manhã bem cedo ao som do 

chamamento da natureza. Prepare-se para 
um cruzeiro ao longo do rio Kinabatangan até 

Ox-Bow Lake para observação de pássaros e 
vida selvagem. Esta é uma viagem maravilhosa 

de descoberta que começa nas águas do Mar de 
Sulu, ao largo da costa da cidade de Sandakan, 
através de uma magnífica paisagem de floresta 
de mangal. Regresso ao lodge para o pequeno 
almoço. Tempo para desfrutar da natureza onde 
poderá explorar caminhos ao longo do rio. Após o 
almoço no lodge, algum tempo livre para desfru-
tar da natureza. Durante a tarde, efetuará outro 
cruzeiro em busca da fauna e flora de que esta 
região é famosa. Jantar e alojamento no lodge.

11ºDIA - SUKAU / SANDAKAN / KUALA LUMPUR 
/ MALACA
Após o pequeno almoço, viagem a Sandakan 
com paragem na caverna gigante de Gomantong 
cujo interesse especial ser o local onde as ando-
rinhas fazem seus ninhos nas paredes e teto da 
caverna e com esses ninhos se prepara uma sopa 
considerada uma iguaria, sendo uma das comi-
das mais caras do mundo e quando mais profun-
do na caverna a ave faz seu ninho, mais caro é o 
ninho. Após a chegada a Sandakan, breve visita 
panorâmica da cidade, com o mercado central e 
a aldeia aquática com casas lacustres e o templo 
budista. Almoço em restaurante. Transporte para 
o aeroporto para embarque em voo pelas 18h25 
com destino a Kuala Lumpur. Chegada pelas 21h15 
e transporte para Malaca numa viagem com uma 
duração de cerca de 2 horas. Chegada ao Hotel 
Novotel Melaka 4**** ou similar e onde haverá nos 
quartos uma refeição fria (sandes,fruta e sumos). 
Alojamento no hotel.

12ºDIA - MALACA / SINGAPURA
Após o pequeno-almoço no hotel, visita da cidade 
de Malaca cujo território esteve durante anos sob 
a administração da coroa portuguesa e de onde a 
fé cristã foi espalhada por toda a Asia Oriental. A 
cidade foi classificada em 2008 Património Mundial 
UNESCO e nela destacam-se a Igreja de S. Pedro, 
onde S. Francisco Xavier foi sepultado, a Porta de 
Santiago, o Forte Português, as ruínas da Igreja de 
S. Paulo e o Edifício da Administração Holandesa. 
Continuação por Jonker Street, famosa pela sua in-
crível variedade de lojas de antiguidades, o Templo 
Hoon Teng o mais antigo templo chinês do país, e a 
Mesquita Kampung King, a mais antiga de Malaca. 
Almoço em restaurante. De tarde, continuação para 
Singapura. Passagem da fronteira e continuação 
para o centro da cidade. Check in no Grand Park 
City Hall Hotel 4**** ou similar. Check in, jantar e 
alojamento.

13ºDIA - SINGAPURA
Após o pequeno-almoço no hotel, visita da cidade 
de Singapura com destaque para a sua zona cen-
tral, os seus edifícios governamentais, museus, par-
ques passando por : ‘Padang’, o clube de Cricket, 
a casa do Parlamento e pelo Merlion Park onde 
se encontram duas das cinco estátuas de Merlion 
(simbolo de Singapura, cabeça de leão e corpo de 
peixe) estando as outras três no Monte Farber, Sen-
tosa e Tourism Court. De seguida, visita do Templo 
‘Thian Hock’, um dos mais antigos templos budistas 
da cidade, passagem por ‘Little India’ e visita do 
bairro árabe onde encontramos a Mesquita Sultan. 
Visita dos Jardins Botânicos da cidade onde se en-
contram o Famoso Jardim Nacional das Orquideas. 
Almoço em restaurante. De tarde, visita dos mag-
nificos e futurísticos jardins ‘Gardens by the Bay’ a 
mais recente atração de Singapura. Passeio ao lon-
go dos 128 metros de passarela do OCBC Skyway, a 
22 metros de altura e de onde se tem vistas panorâ-
micas dos jardins e do Skyline da Marina Bay. Uma 
experiência a não perder. Jantar em hotel ou em 
restaurante. Transfer para o Aeroporto. Assistência 
nas formalidades de embarque.

14ºDIA - SINGAPURA / DUBAI / LISBOA
01h40 – Partida em voo da Emirates Airlines com 
destino ao Dubai.
04h50 – Chegada ao Dubai e mudança de avião.
07h25 – Partida com destino a Lisboa em voo da 
Emirates Airlines com destino a Lisboa.
12h35 – Chegada a Lisboa ao Aeroporto Humberto 
Delgado.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em voo regular 
da Emirates Airlines para percurso Lisboa / Dubai / Kuala 
Lumpur + Singapura / Dubai / Lisboa, com direito ao 
transporte de 30 Kgs de bagagem;
• Passagem aérea para o percurso Penang / Kota Kinabalu 
/ Sandakan / Kuala Lumpur, com direito ao transporte de 
20 Kgs de bagagem;
• 11 noites de alojamento / 14 dias de viagem com estadia 
nos hotéis de 4 **** mencionados ou similares;
• Total de 23 refeições (sendo que o almoço do 7º dia 
e o jantar no 11º dia, serão refeições ligeiras tal como 
mencionado no itinerário);
• Circuito em autocarro de turismo com guias 
acompanhantes em espanhol ou português durante todo 
o circuito mencionado no itinerário;
• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no 
itinerário;
• Trajetos e passeios de barco conforme itinerário;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível ( € 429,29 
à data de 22.11.2019 – a reconfirmar e atualizar na altura da 
emissão da documentação);
• Taxas de Turismo da Malásia;
• Taxa de Governo local de Malaca;
• Taxa de Património em Penang;
• Serviço de Bagageiros nos hoteis;
• Seguro de viagem Multiviagens – MIP € 30.000;
• Bolsa e livro de viagem contendo material informativo 
sobre os locais a visitar;
• Gratificações a guias e motoristas locais;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 
colaborador Tryvel;
• Auriculares durante todo o percurso;
• Visto para entrada no Bornéu;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não mencionados e extras efetuados 
durante a estadia tais como telefonemas, minibar, 
lavandaria, etc;
• Bebidas às refeições ou fora delas;

19 A 26 JULHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

3.860€

680€



1º DIA – LISBOA - TALLINN
Saída do aeroporto de 

Lisboa, com destino a Tallinn, 
via Frankfurt. Chegada pelas 

13h10. Visita guiada pedonal de 
Tallin, cidade que conseguiu a 

sua independência de Moscovo 
durante a década passada, com 

um centro antigo e encantador. 
Percorreremos a cidade ao longo 

dos muros da cidade medieval, com 
destaque para o Parlamento; a Praça 

do Mercado; a colina de Toompea, com 
o seu castelo, a Catedral de Alexander 

Nevsky (interior), a Catedral St. Maria 
(interior), e o miradouro com a melhor 

vista da cidade. Jantar e alojamento no 
Hotel L’Ermitage 4*, ou similar.

2º DIA – TALLINN – PARNU – PARQUE 
NACIONAL GAUJA (SIGULDA) - RIGA

Aproveitaremos ainda a manhã para terminar as 
visitas a Tallinn. Saída com destino a Pärnu, para 

pequeno passeio na que é a principal estância 
balnear da Estónia. Seguimos para o Parque 

Nacional de Gauja em Sigulda (conhecido como a 
“Suíça da Letónia “). Visita às ruínas do Castelo da 

Ordem dos Cavaleiros Teutónicos (séc. XIII) e o Castelo 
Medieval de Turaida (1214) o mais bem conservado 

em toda a Letónia. Continuamos para Riga. Jantar e 
alojamento no Hotel Roma 4*, ou similar.

3º DIA – RIGA
Dia inteiro de visita a Riga, conhecida como a “Paris do 
Báltico”, cidade em cujos edifícios descobriremos vários 
estilos arquitetónicos. Passeio a pé pela cidade velha, 
através da rua de Kalfu, a Praça Livs com os seus edifícios 
medievais, a Catedral Dome, construída no séc. XIII, com 
um dos maiores órgãos do mundo, à Catedral Ortodoxa, 
a Igreja de S. Jacob e o Castelo de Riga, residência do 
presidente letão, o Monumento da Liberdade e Praça da 
Câmara Municipal. Visita ao fantástico Mercado Central 
de Riga (nos antigos hangares de zepelins alemães), e 
um dos maiores mercados e bazares de toda a Europa. 
Visita ainda ao Cemitério Brethren, com o memorial aos 
dois mil soldados mortos na WWII. Almoço durante as 
visitas. De tarde, passeio pela famosa Avenida Alberta, 
com a mais completa colecção de edifícios de Arte 
Nova. Algum tempo livre para gozar a cidade. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – RIGA – RUNDALE – SIAULIAI - VILNIUS
Visita ao Palácio Barroco de Rundale (séc. XVIII, 
considerado a Versailles do Báltico), obra desenhada 
pelo arquiteto Rastrelli, também responsável pelo Palácio 
de Inverno de S. Petersburgo e que era a residência de 
Verão dos Duques de Courland. Almoço. Paragem na 
misteriosa e intrigante “Colina das Cruzes”, visitada pelo 
Papa João Paulo II em 1993. Aqui encontramos cerca 
de 50.000 cruzes de diferentes tamanhos. Continuação 
para Vilnius. Jantar e alojamento no Courtyard by 
Marriott Vilnius City Center 4*, ou similar.

5º DIA – VILNIUS
Dia completo de visita a Vilnius, também chamada 
de “Jerusalém da Lituânia”, com uma população 
heterogénea que inclui 92 diferentes nacionalidades. 
Comecamos com uma vista panorâmica da cidade da 
Colina das 3 Cruzes; a Catedral; a Igreja de S. Casimiro, 

fundada pelos Jesuítas e dedicada ao Santo Casimiro 
Jagiello, filho do Rei da Polónia. Visita da sua Velha 
Universidade e a Igreja de S. João. Destaque para a Igreja 
de São Pedro e São Paulo, do século XVII, que constituem 
a pérola da arquitetura barroca em Vilnius, a Igreja de 
Sta. Ana e a Igreja de São Miguel, obra renascentista, 
construída em 1594, e ainda o Museu do Ambar. Subida 
de funicular e visita à Torre de Gedeminas, com uma das 
melhores vistas da cidade. Regresso a Vilnius. Jantar e 
alojamento.

6º DIA - VILNIUS – TRAKAI - KAUNAS – KALININGRADO
Saída para visita a Trakai, a capital medieval da Lituânia, 
famosa pelo seu castelo do séc. XIV, rodeado de 10 
pequenos lagos. Continuamos viagem, com paragem em 
Kaunas, a segunda mais importante cidade da Lituânia, 
fundada em 2361, na confluência dos rios Nemunas e 
Neris. Visita às ruínas do antigo castelo; a Igreja de S. 
Jorge e o antigo edifício da Câmara Municipal, conhecido 
como o “Cisne Branco” pelas suas formas e cores. 
Destaque ainda para a Casa Perkunas; com um passeio 
pela Avenida da Liberdade, o coração da cultura lituana 
e política entre as duas grandes guerras. Continuamos 
viagem até Kaliningrado. Formalidades fronteiriças. 
Jantar e alojamento Chaika Hotel 4*, ou similar.

7º DIA – KALININGRADO
Dia completo de visitas a Kaliningrado. É a antiga 
Königsberg prussiana, cidade portuária pertencente à 
Rússia, após sua anexação em 1945, e localizada num 
enclave na foz do rio Pregel, que desagua no lago 
Vístula, conectado por sua vez ao mar Báltico pelo 
estreito de Baltiysk. Destaque para as Portas da Cidade 
de Brandenburg; Rossgarten; Friedland e de Koenig, 
as poucas de restaram após os bombardeamentos na 
2ª Guerra. Na ilha de Kant, visitaremos a Catedral de 
Kaliningrado, Património Unesco, com a sua fachada 
de tijolos do séc. XIII. Aqui encontraremos também a 
tumba de Immanuel Kant. Passearemos pela Vila dos 
Pescadores, um bairro com edifícios de estilo alemão, 
com destaque para o seu farol; a Avenida Leninsky; a 
Pobedy Platz; a Estação de comboios (Hauptbanhof); 
a Avenida Moscovskiy e o Museu do Amber, localizado 
às margens do lago Verkheneye. Destaque ainda para a 
Igreja Juditten; o Parque da Juventude e passagem pelo 
estádio do Campeonato do Mundo de 2019. Algum tempo 
livre para gozarmos a cidade, ou para descobrirmos o 
Museu Marítimo, ou o Museu Bunker. Jantar e alojamento.

8º DIA – KALININGRADO – GDANZK – LISBOA
Saída para Gdansk, onde chegaremos a meio da manhã. 
Visita desta bela cidade portuária, com uma importante 
história, meticulosamente reconstruída à imagem da 
sua glória da Liga Hanseática após ter sido destruída na 
Segunda Guerra Mundial. A Cidade Velha é decorada com 
magníficos edifícios, igrejas góticas, a Corte de Artus 
(sede dos comerciantes na época que a cidade pertencia 
à Liga Hanseática) e a fonte de Netuno. Caminharemos 
pela Rua Dluga até chegar ao Mercado Longo, um dos 
mais belos da Europa, observando a elegante arquitetura 
dos edifícios enquanto conhecemos alguns factos sobre 
a cidade, pois foi a sede do Partido Nazi e, ao mesmo 
tempo, a primeira cidade livre da Polónia. Ao início da 
tarde, transporte ao aeroporto e pelas 17h00, saída 
em voo Lufthansa com destino a Lisboa, via Munique. 
Chegada pelas 21h40.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
regulares Lufthansa, Lisboa / Tallinn, via Frankfurt e 
Gdanzk / Lisboa, via Munique, com direito ao transporte 
de uma mala de porão até 23 kg e respectivas taxas de 
aeroporto, segurança e combustível, no valor de 191.87 €, 
a 18/02/2020 – sujeitos a confirmação aquando emissão 
dos bilhetes;
• Pensão Completa, desde o jantar do 1º dia ao jantar do 
7º dia (6 almoços e 7 jantares);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante toda 
a viagem;
• Guia local (de um dos países bálticos), de língua 
portuguesa ou castelhana (consoante disponibilidade) 
durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo durante todo o 
circuito;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados, 
ou similares;
• Guias locais para visita a Tallinn, Riga e Vilnius, de língua 
portuguesa ou castelhana (consoante disponibilidade);
• Todas as entradas e visitas conforme programa;
• E-Visa para entrada no Enclave de Kaliningrado;
• Seguro Multiviagens;
• Bolsa de Viagem Tryvel e Livro de Viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído.

Voos do Porto – consulte-nos

21 A 28 JULHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1 645 €

285€

As capitais Bálticas, com as suas heranças da 
vizinha Rússia, mas com muito de si próprias 
também, são um passeio por um tempo de 
lendas, castelos, mitos, rituais e histórias pagãs, 
bosques centenários, lagos mágicos e cidades 
simpáticas que souberam conciliar a sua bela 
arquitectura com os tempos modernos. A 
prová-los estão as noites animadas e os 
seus ambientes jovens. Entraremos no mais 
misterioso enclave em território europeu 
-Kaliningrado, com uma natureza quase 
selvagem, num panorama de contrastes 
de influências e de arquitetura, com 
história pelas distintas épocas das 
influências polaca, alemã e russa.

ESTÓNIA, LETÓNIA E LITUÂNIA
COM KALININGRADO

Capitais Bálticas 
e o misterioso enclave 
de Kaliningrado



Colômbia,
Realismo Mágico

É um dos países com maior biodiversidade do planeta, 
bem com uma enorme diversidade da etnicidade, com 
influências indígenas, europeias e africanas, e o 2º país 
mais populoso da América do Sul. Desde a floresta 
densa amazónica e das praias de mar azul caribenhas, 
possui muitas cidades e povoados considerados 
patrimónios históricos. A Colômbia é hoje um país 
moderno e de vibrantes cidades que se misturam 
com espetaculares paisagens, que tenta recuperar 
da fama de país violento. Viaje connosco pelo 
país de Simón Bolívar, herói da independência 
colombiana, do infame Pablo Escobar, e de 
Gabriel Garcia Marques, um dos autores mais 
importantes do século XX.
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1ºDIA - LISBOA / 
MADRID / BOGOTÁ

Comparência no 
aeroporto de Lisboa, 120 

minutos antes da hora 
de saída. Assistência nas 

formalidades de embarque.
06h40 – Partida em voo 

regular da Ibéria com destino 
a Madrid.

09h05 – Chegada a Madrid e 
tempo de escala.

12h30 – Continuação da viagem 
em voo regular Ibéria com destino 

a Bogotá. Refeições a bordo.
15h45 – Chegada a Bogotá. 

Assistência local e transporte para o 
Hotel. Bebida de boas vindas, check 

in e alojamento no Hotel Bogotá Plaza 
5***** ou similar. Jantar no Hotel.

2ºDIA - BOGOTÁ / ZIPAQUIRÁ / BOGOTÁ
Pequeno almoço no hotel. A capital 
impressiona com sua mescla de 
modernidade, centro histórico, excelentes 
hotéis, lojas, bares e restaurantes. 
Começamos com um passeio pedonal 
pelo bairro de La Candelária, onde estão 
bibliotecas, museus, bares, livrarias e 
prédios que fazem parte da história do 
país e pela Plaza de Bolivar com os seus 
edifícios emblemáticos como o Capitólio 
Nacional; a La Casa de los Comuneros e 
Catedral Primada. Visita ao emblemático 
Museu do Ouro para admirar uma das 
mais importantes coleções da metalurgia 
préhispânica no Mundo; ao Museu da 
Esmeralda e ao Museu Botero. Subida ao 
Cerro de Monserrate, a 2.600 metros, de 
onde se tem uma maravilhosa e abrangente 
vista da cidade. Almoço em restaurante 
durante as visitas. Saímos para a povoação 
de Zipaquirá, a uma hora de distância de 
Bogotá. Visita da Catedral do Sal, construída 
no interior das minas de sal e um santuário 
católico, um dos mais célebres do país. 
Regresso a Bogotá. Jantar e alojamento.

3ºDIA - BOGOTÁ / (AVIÃO) / SANTIAGO DE 
CALI
Pequeno almoço no hotel. Bem cedo, transporte 
ao aeroporto e partida pelas 09h09 em voo com 
destino a Cali. Chegada pelas 10h20. Estamos 
na terceira maior cidade, na capital da salsa 
colombiana. É a cidade das mulheres bonitas, 
homens que sabem dançar de verdade, de ruas 
estreitas, de casas coloniais e considerada por 
muitos como sendo a Colômbia no seu estado 
mais puro. Almoço típico. Visita da cidade com 
destaque para o centro histórico; os morros de 
Cristo Rey e das Tres Cruces; a Iglesia La Eremita 
e o Bairro de Santo António. Aqui é obrigatório 
visitar uma escola de salsa, onde teremos 
aulas com bailarinos profissionais. Jantar em 
restaurante. Alojamento no Hotel Four Points by 
Sheraton 4**** ou similar.

4ºDIA - SANTIAGO DE CALI / GUADALAJARA DE 
BUGA / CARTAGO / EJE CAFETERO / PEREIRA
Pequeno almoço no hotel e saída por estrada, 
para norte, com destino ao Eje Cafetero, com 
paragem em Buga, para visita à Basílica Del Señor 
de los Milagros. Almoço em restaurante durante 
o percurso. Paragem em Cartago, famosa pelos 
seus bordados artesanais e arquitetura colonial. 
Continuamos para o Eje Cafetero, região onde 
se cultiva o melhor café do mundo. Jantar e 
alojamento no Hotel Sonesta Pereira 5***** ou 
similar na cidade de Pereira.

5ºDIA - PEREIRA / SALENTO (VALLE DEL 
COCORA) / PEREIRA
Após o pequeno almoço no hotel, saída para visita 
ao Valle del Cocora e a Salento. Na cordilheira 
central colombiana, o vale é pontuado pelas 
majestosas “palmas de cera”, palmeiras que, 
com 70 metros de altura, são a árvore símbolo 
da Colômbia. Continuação para o bosque de 
névoa onde apreciaremos a biodiversidade 
de fauna e flora. Caminhada ecológica pela 
Reserva Natural del Cocora. Visita da povoação 
de Salento, uma das joias da região, com as 
suas casas coloridas com as varandas típicas 
e lojas de artesanato. Almoço em restaurante. 
De tarde visita da “Finca del Ocaso”. A região 
ainda abriga uma boa quantidade de arrieros 
(tropeiros) que, sempre ao lado de suas mulas 
carregadas de café, continuam sendo uma das 

imagens mais tradicionais deste zona do país. O 
café arábica aqui cultivado produz duas colheitas 
por ano, e o seu sabor e o aroma são mais suaves 
do que noutras variedades, mesmo contendo o 
dobro de cafeína. Esta será uma visita guiada 
pelos cafezais, onde teremos oportunidade de 
conhecer todo o processo de cultivo. Neste dia 
uma parte do percurso será feito nos tradicionais 
Jeeps Willys! Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

6ºDIA - PEREIRA / ARMENIA / (AVIÃO / SANTA 
MARTA)
Pequeno almoço no hotel. Bem cedo, transporte 
ao aeroporto de Armenia. Pelas 10h21 partida em 
voo para Santa Marta, no caribe colombiano e a 
cidade da última residência do libertador Simón 
Bolívar. É rasgada pelo mar do Caribe e por 
um conjunto de enormes montanhas da Serra 
Nevada, cujos picos podem ser vistos em dias 
ensolarados. Chegada pelas 11h52. Assistência 
e almoço em restaurante. De tarde, visita pelo 
centro histórico, com um rico conjunto de casas 
coloniais, com a Catedral – conhecida também 
como Basílica Menor; a Casa da Alfândega, sede 
do Museu do Ouro de Tayrona; o Monumento a 
Pibe Valderrama e visita à Quinta de San Pedro 
Alejandrino, local onde Simón Bolívar passou os 
seus últimos dias. Continuação para o Hotel Best 
Western Plus 4****ou similar. Jantar e alojamento 
no hotel.

7ºDIA - SANTA MARTA / PARQUE NACIONAL 
TAYRONA / SANTA MARTA
Pequeno almoço no hotel. Dedicamos o dia ao 
Parque Nacional Tayrona. Saída do porto, em 
lancha, até ao parque. Estendendo-se desde 
a Sierra Nevada até ao mar das Caraíbas, 
este parque, com 15 mil hectares, praias de 
areia fina, enseadas à sombra de palmeiras, 
bosques, manguezais, recifes do coral e uma 
rica biodiversidade, é considerado Reserva 
da Biosfera pela Unesco. Caminhada relaxada 
descobrindo estas praias e a paisagem 
circundante. Esta região ainda é o território 
do povo Tayrona, que habitam nas zonas mais 
privadas do parque. Almoço em restaurante. 
Tempo livre para gozar as belezas naturais e das 
belas praias. Regresso a Santa Marta. Jantar e 
alojamento.

COLÔMBIA



8ºDIA - SANTA MARTA / 
BARRANQUILLA / CARTAGENA 

DAS INDIAS
Após o pequeno almoço no hotel, 

viajamos por estrada até Cartagena 
da Índias, ao longo da costa caribenha. 

Visita panorâmica a Barranquilla, 
conhecida como a Porta de Ouro da 

Colômbia pois no final do século XIX 
era entrada de viajantes e mercadorias. 

Barranquilla é também famosa pelo seu 
Carnaval, declarado pela Unesco Obra Mestra 

do Patrimônio Oral e Intangível da Humanidade. 
Almoço em restaurante durante o percurso. 

Chegada a Cartagena das Índias ao final do dia. 
Check in no hotel Almirante Cartagena 5***** ou 

similar. Jantar e alojamento.

9ºDIA - CARTAGENA DAS INDIAS / ISLA DEL 
ROSARIO / ISLA MANAGUA / CARTAGENA DAS 

INDIAS
Pequeno almoço no hotel e saída em lancha rápida 

para as paradisíacas Ilhas do Rosário, arquipélago de 
pequenas ilhas de coral como as contas de um rosário. 

A primeira paragem é feita no Parque Nacional das Ilhas 
do Rosário para visita do Aquário San Martin. Continuação 

da visita panorâmica pelas diversas ilhas que formam este 
arquipélago. Paragem numas das ilhas para almoço típico e 

tempo livre para desfrutar das magníficas praias. Regresso a 
Cartagena ao final da tarde. Jantar e alojamento.

10ºDIA - CARTAGENA DAS INDIAS
Pequeno almoço no hotel. Localizada no caribe colombiano, 

Cartagena foi sede do importante porto durante o período colonial 
e por isso alvo de muitos ataques piratas. Tem praias paradisíacas, 

mas o seu principal atrativo é mesmo a história, a arquitetura dos 
casarios coloniais e as muralhas. Uma cidade cujo valor repousa na 

afetuosidade das duas gentes, na riqueza material da sua arquitetura e 
nas infinitas expressões culturais de um povo aguerrido e valente. Aqui 

muito encontramos da vida e obra de Gabriel Garcia Marquez, o seu mais 
ilustre morador. Destaque para os bairros de Bocagrande; a Catedral, uma 

das mais antigas da América; o Palácio da Inquisição; a Casa de San Pedro 
Claver e a Praça da Aduana. Visita ao Castelo de San Felipe de Barajas, uma 

das maiores construções feita por espanhóis no Novo Mundo; ao Museu do 
Ouro e ao Parque Bolivar. Almoço em restaurante. Cartagena das Índias merece 

todo o nosso tempo, portanto a tarde é inteiramente livre para passearmos, 
fazermos compras, ou simplesmente gozarmos o ambiente caribenho numa das 

muitas esplanadas. Jantar e alojamento.

11ºDIA - CARTAGENA DAS INDIAS / (AVIÃO / MEDELLÍN)
Pequeno almoço no hotel. Transporte ao aeroporto e saída 
pelas 09h50 em voo com destino a Medellin. Pelas 11h04, 
chegada a Medellín, a segunda maior cidade colombiana, 
cidade natal de Fernando Botero, um dos artistas mais 
expressivos da Colômbia, e de Pablo Escobar. A imagem da 
cidade com cartéis de droga, níveis recordes de homicídio, 
e pobreza generalizada é obsoleta, pois Medellín é hoje uma 
cidade vibrante e cosmopolita, além de totalmente segura. 
A melhor maneira de nos movimentarmos em Medellin é de 
metrocable (teleférico). Assim o faremos. Destaque para o 
Parque del Poblado; a Plaza Botero, com obras em bronze do 
artista; o Parque dos Pés Descalços, com os seus espelhos 
de água e a Catedral Metropolitana. Foco ainda na temática 
do narcotráfico e na vida de Pablo Escobar, com visita à 
Comuna 13. Até há dez anos esta favela liderava como um 
dos mais perigosos do mundo, mas hoje, pacificada, é uma 
tela para a arte urbana repleta de cor e um local de visitas 
aos turistas mais curiosos. Almoço em restaurante durante 
as visitas. Continuação para o Hotel Poblado Plaza 5***** ou 
similar e check in. Jantar e alojamento no hotel.

12ºDIA - MEDELLÍN / PEÑOL / GUATAPÉ / CARMEN DE 
VIBORAL / MEDELLÍN
Pequeno almoço no hotel. Visita do maciço de Peñon de 
Guatapé. A cerca de 70km de Medellín, o Peñol conta com 
200 metros de altura e seiscentos e muitos degraus. Toda 
esta bela região é formada por ilhotas, uma espécie de 
península. Almoço típico no município de Guatapé com 
as belas fachadas típicas do casario. Continuamos para a 
pequena povoação de Carmen de Viboral, famosa pela sua 
cerâmica. Regressamos a Medellín. Jantar no Restaurante 
Andrés Carne de Res – uma experiência gastronómica, 
cultural e musical que nos transportará para a realidade 
colombiana. Regresso ao hotel e alojamento.

13ºDIA - MEDELLÍN / MADRID
Após o pequeno almoço, continuamos as visitas a Medellín, 
com visita ao Parque Arví, para uma relaxada caminhada 
matinal, nesta reserva ecoturística. Almoço em restaurante 
no centro de Medellín. Tempo livre no centro de Medellín 
antes do transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque. Pelas 21h35 saída em voo regular Ibéria com 
destino a Madrid. Refeições e noite a bordo.

14ºDIA - MADRID / LISBOA
14h40 – Chegada a Madrid e mudança de avião.
15h40 – Continuação da viagem em voo regular Ibéria com 
destino a Lisboa.
16h05 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Madrid / Bogotá / Madrid / 
Lisboa, em voos regulares da Ibéria com direito ao 
transporte de 23 kgs de bagagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Bogotá / Cali + Arménia / Bogotá Santa 
Marta + Cartagena / Medellin, em voos regulares 
da Avianca;
• 12 noites / 14 dias de viagem em alojamento em 
hotéis de 4* e 5* mencionados ou similares;
• 12 pequenos almoços nos hoteis;
• 24 refeições;
• Todos os transportes como indicado no programa;
Autopullman, com ar condicionado, durante todo 
o percurso;
• Guias locais de idioma castelhano;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário;
Percurso em Jeeps Willys em Pereira;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
no montante de € 490,97 (à data de 12.12.2019 – 
a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Seguro de viagem – Multiviagens – MIP € 30.000 
com PVFM;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 
representante TRYVEL;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Auriculares durante todo o percurso;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário 
e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, 
mini-bar, lavandaria, etc.);
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

3.630€

442€

17 A 30 AGOSTO 2020



Festival Rossini
Música na Costa do Adriático

ITÁLIA
COM ANDRÉ CUNHA LEAL

Rossini nasceu em 1792 na cidade italiana de Pesaro. Começou por ter lições de 
cravo, e ao mesmo tempo, trabalhava como vendedor de bebidas alcoólicas. Aos 
14 anos apaixona-se pelas composições de Haydn e Mozart, admirando também 
as óperas de Cimarosa. Compôs a sua primeira ópera aos 18 anos, La Cambiale di 
Matrimónio, e o seu primeiro grande sucesso veio com a montagem em Veneza 
de Tancredi, uma ópera séria, deste que foi um mestre das óperas cómicas. Foi 
sempre um homem de boa disposição, embora hipocondríaco, de natureza 
gregária e um dom e capacidade incomuns para o humor.

1ºDIA - LISBOA / BOLONHA / FORLI 
/ PESARO

05h45 – Encontro dos participantes 
no Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa.

07h45 – Partida em voo Tap Air 
Portugal (TP 872) para Bolonha.

11h30 – Chegada ao Aeroporto de Bolonha 
e transporte em autocarro para Forli para 

almoço no restaurante Ambasciata di 
Puglia, A seguir à refeição visita à Abazzia 

di San Mercuriale e ao Castello Rocca di 
Ravaldino, onde César Bórgia capturou a 

sua inimiga Catarina Sforza, a 12 de janeiro de 
1500. Partida para Pesaro com check in no Hotel 

Savoy 4**** ou similar. Jantar livre e alojamento.

2ºDIA - PESARO / RAVENNA / SAN MARINO / 
RIMINI / PESARO

Partida em autocarro para Ravena. Visita ao 
Mausoléu de Galla Placidia e Basilica San Vitale 

onde se encontram os famosos mosaicos bizantinos. 
Almoço no Restaurante La Terrazza, na República de 

San Marino. Em Rimini visita ao Castello Sismondo e 
ao Templo Maletestiano (catedral). Regresso a Pesaro. 

Jantar livre. Alojamento.

3ºDIA - PESARO
De manhã, em Pesaro visita pedestre à cidade velha: Rocca 
Costanza, a Catedral, o Palazzo Ducale e a Casa de Rossini. 
Almoço no Restaurante Nostrano di Stefano Ciotti. Tarde e 
jantar livres. 20h00 – Ópera Elisabetta, Regina d’Inghilterra, 
de Rossini. Regresso ao hotel. Alojamento.

4ºDIA - PESARO
11h00 – Ópera Il Viaggio a Reims, de Rossini. Almoço no 
Restaurante Lo Scudiero. Tarde e jantar livres.
20h00 – Ópera Mosè in Egitto, de Rossini.
Regresso ao hotel. Alojamento.

5ºDIA - PESARO / ANCONA / ASCOLI PICENO / PESARO
Tour de dia inteiro à província de Marche incluindo a visita 
a Ancona, um almoço piquenique numa azienda agricola e 
vista a Ascoli Piceno. Regresso ao hotel. 19h00 – Ópera Il 
Cambiale di Matrimonio, de Rossini. Regresso ao hotel, jantar 
livre. Alojamento.

6ºDIA - PESARO
Manhã e almoço livres em Pesaro. 16h00 – Concerto Sei 
Sonate a Quattro, de Rossini. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

7ºDIA - PESARO
Dia e almoço livres em Pesaro. 20h00 – Concerto Stabat 
Mater, de Rossini. Jantar de despedida no Restaurante L’Amo 
Osteria di Mare. Regresso ao hotel. Alojamento.

8ºDIA - PESARO / BOLONHA / LISBOA
Em hora a indicar, transporte para Bolonha. Partida em voo 
de carreira regular para Lisboa. Almoço livre.
12h15 – Partida em voo Tap Air Portugal (TP 871) para Lisboa. 
14h15 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista 
André Cunha Leal durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Bolonha / Lisboa, em voos 
regulares Tap Air Portugal com direito a 1 peça de 
bagagem até 23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 40,00€ (a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• 7 noites de alojamento no hotel mencionado ou 
similar;
• Refeições de acordo com o presente programa 
incluindo água mineral, café ou chá e vinho ou 
cerveja no último jantar;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
guias locais em português ou inglês quando 
mencionado;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

15 A 22 AGOSTO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

4.650€

SUPLEMENTO
QUARTO  INDIVIDUAL

990€



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento especializado do Prof. Vítor Teixeira 
durante a viagem;
• Passagem aérea, em classe económica, em voo regular 
Iberia, para percurso Lisboa / Argel e Oran / Lisboa, via 
Madrid, com direito ao transporte de 23kg de bagagem de 
porão, com taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(52,39 €, a 04/12/2019 – sempre sujeitos a confirmação 
aquando da emissão dos bilhetes);
• Passagem aérea, em classe económica, em voo Air 
Algerie, para percurso Constantine / Ghardaia / Argel, 
com direito ao transporte de 20kg de bagagem de porão, 
com taxas de aeroporto, segurança e combustível;
• Viagem de comboio, em primeira classe, entre Argel 
e Oran;
• Pensão completa, desde o almoço do 1º dia, ao almoço 
do 11º (21 refeições – 11 almoços e 10 jantares);
• Alojamento e pequeno-almoço nas unidades hoteleiras 
mencionadas, ou similares;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia local, de língua espanhola ou inglesa (conforme 
disponibilidade, e se necessário, com tradução do nosso 
guia) durante todo o circuito;
• Todas as entradas, visitas e museus conforme itinerário;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Visto de entrada na Argélia (aprox. 60.00€);
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
• Seguro Multiviagens;
• Livro de viagem Tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP COM 
INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO 

ANTECIPADO DE VIAGEM

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.845€

45€

455€

Argélia,
tão perto
e tão longe

1º DIA – LISBOA OU PORTO* - 
ARGEL

Comparência no aeroporto 
escolhido. Partida em voo Iberia 

com destino a Argel, via Madrid. 
Chegada pelas 12h10 e transfer 

ao centro da cidade. Almoço em 
restaurante. O nosso mundo começa 

hoje mesmo a ganhar novas tonalidades. 
Da tarde passeamos calmamente pela 

cidade, para nos ambientarmos a esta nova 
realidade. Destaque para Makam Echahid, 

um imponente ícone que comemora a luta da 
Argélia pela independência e subida à singular 

basílica Notre-Dame de África, obra católica 
recentemente restaurada com história de culto 

repartido. Jantar típico no ‘coração’ de Argel, 
num ambiente ideal para conhecemos os nossos 

companheiros de viagem. Alojamento para o Hotel 
El Aurassi 5*, ou similar.

2º DIA – ARGEL - CHERCHELL – TIPASA - TOMB OF 
THE CHRISTIAN – ARGEL

Em Cherchell, antiga ‘cesareia’ romana a uns 100 
quilómetros de Argel, visitamos o riquíssimo Museu 

Arqueológico, bem como o Museu da Moeda e os seus 
jardins. Conheceremos ainda os banhos romanos. Após o 

almoço exploraremos o impressionante complexo de Tipasa, 
Património Mundial pela Unesco. Púnicos, fenícios, romanos, 

cristãos e bizantinos deixaram aqui a sua marca. Haverá 
tempo para conhecemos o “tumulo do cristão”, um magnífico 

mausoléu, também destacado pela Unesco. Regresso a Argel. 
Jantar em restaurante. Alojamento.

3º DIA - ARGEL
Dia inteiramente dedicado à encantadora Argel, com o seu ar 
parisiense parada no tempo. Vamo-nos perder na velha ‘Casbah’, 
um labirinto de ruelas pitorescas, para melhor percebermos a vida 
quotidiana. A curiosidade é a melhor forma de nos encantarmos 
pelos edifícios abraçado pela decadência, num mundo 
surpreendente e autêntico. A antiga Mesquita Sidi Ramdane; 
a fonte Bir Chebana; o mausoléu Sidi Abderahmane; o Palácio 
Mustapha Pasha (actual Museu da caligrafia arábica); o Jardim 
Botanico Hamma, uma joia ecológica e a Centennial House, fazem 
parte do nosso roteiro. O dia de intensa descoberta prosseguirá 
com passeio pela marginal, pelo Teatro Nacional e pelo típico 
mercado de Bâb El Oued. Jantar típico e regresso ao hotel.

4º DIA – ARGEL - DJAMILA – SETIF
Rumaremos a Djémila, segundo a UNESCO, das mais belas e bem 
preservadas ruínas romanas do Mundo. “Caçar, tomar banho, 
brincar, rir — isso é que é vida!”, diz, em latim, uma inscrição em 
placa encontrada por arqueólogos na praça pública. Destacaremos 
o Arco de Caracala, as Grandes Termas, a Basílica e o museu com 
os belos mosaicos. Almoço. Seguimos para Setif. Haverá tempo 
para uma caminhada exploratória das ruas comerciais de Setif. 
Pernoitamos no Novotel 4*, ou similar.

5º DIA – SETIF – TIMGAD - MEDRACEN – LAMBESE - 
CONSTANTINE
Partida para o admirável complexo romano de Timgad, mais 
um soberbo lugar Património Mundial da UNESCO. Almoço em 
restaurante. Lambaesis, que foi o coração da presença militar 
romana em África e o que restou da cidade, também fará parte 
do nosso circuito. Continuamos para Constantine, passando 
ainda por Medracen, um fotogénico mausoléu real dos berberes 
numídias. Constantine é um destino de emoções fortes, que 
vão muito para além das suas conhecidas pontes em cenários 
dramáticos. São quatro sobre o rio Rhumel que se exibem, em 
alguns pontos, a mais de 300 metros acima do solo, num abismo 
que liga a cativante zona antiga a uma nova parte da cidade num 
cenário esboçado em profundos desfiladeiros e impressionantes 
penhascos rochosos. Com casas que parecem agarrar-se em 
desespero para não caírem nas perturbantes ravinas. Não admira 
que o imperador Constantino I, que a reconquistou e reconstruiu, 
a tenha rebaptizado com o seu nome. Um bastião praticamente 
intransponível. Jantar e alojamento no Marriott Hotel Constantine 
5*, ou similar.

6º DIA – CONSTANTINE – (AVIÃO) - GHARDAIA
De manhã, entraremos na Emir Abdelkader, a maior mesquita da 
Argélia; passearemos pelo mercado; visitaremos o Bey Palace, um 
legado romano e ainda visitaremos o Museu Cirta Constantino, 
que nos apresenta uma diversificada gama de arte, esculturas e 
artefactos recuperados de sítios arqueológicos, todos focados na 
rica cultura e história da Argélia. Transporte ao aeroporto e pelas 
14h40 voaremos até Ghardaia. Chegada pelas 16h20 e transporte 
ao hotel. Ficaremos, duas noites, num alojamento típico, e 
certamente do melhor que conseguiríamos nesta zona do país. 
Jantar e alojamento no Tarist Guest House em Beni Izguen.

7º DIA - GHARDAIA – VALE M´ZAB - GHARDAIA
Um olho. Um dos dois. E apenas um. É tudo o que podemos 
apreciar numa mulher ibadita — e é através dele que ela pode 
contemplar o Mundo. Tapada por um virginal manto branco, nada 
pode estar visível para os outros. Nem as mãos. Esse secretismo 
ilustra muito bem o singular universo Mzabita (vale do M’Zab, que 
a UNESCO celebra). Ghardaia e as suas ‘gémeas’ milenares são 
também inspiração para arquitetos como Le Corbusier. Aqui a 
comunidade decide a vida do indivíduo. Exploraremos os centros 
históricos, apreciaremos as particularidades das casas mzabitas, 
o entusiasmante Mercado de Ghardaia, e a mesquita subterrânea 
de Sheikh Ammi Said. Almoço em restaurante. De tarde, visita ao 
Palmeiral, fonte de vida destas paragens nas bordas do Sahara, 
e o seu ardiloso sistema aquífero, serão interessantes mistérios 
para conhecermos. Este destino merece mais um rico jantar 
típico. Alojamento.

8º DIA – GHARDAIA – (AVIÃO) – ARGEL – (COMBOIO) – ORAN
Bem cedo, saída para o aeroporto para voo de regresso a Argel. 
Chegada pelas 09h45. Tempo para visitarmos o Museu Nacional 
de Belas Artes de Argel, que com cerca de 8000 peças, é 
considerada uma das mais ricas coleções artísticas do mundo 
árabe, e ainda o Museu Nacional Bardo, que guarda importantes 
peças históricas e obras de arte de diferentes períodos. Almoço 
em restaurante. A meio da tarde, iniciamos mais uma aventura, 
desta vez, sobre carris, até Oran. Viajaremos, perto de cinco 
horas, pela fértil planície de Mitidja, pelo imenso vale de Chief, 
passando pelas muitas cidades e vilarejos, que nos transportarão 
para outra realidade. Chegada a Oran ao final do dia. A própria 
estação de Oran, por si só, merece a nossa visita. Transporte ao 
hotel. Jantar e alojamento no luxuoso Royal MGallery By Sofitel 
5*, ou similar.

9º DIA – ORAN
Estamos na segunda maior cidade argelina, que merece um dia 
completo do nosso tempo. Uma viagem a França dos anos 40. 
Aqui poderemos descobrir o mais genuíno do Magreb. Visita 
da cidade com destaque para o Forte e a Igreja de Santa Cruz; 
a Praça 1º de Novembro, com a estátua de Emir Abdelkader; a 
Mesquita de Hassan Pasha; a Grande Sinagoga de Oran, agora 
conhecida como mesquita Abdellah Ben Salem; a fortaleza no 
Bairro Espanhol com vistas para a baía; Sacré-Cœur Cathedral 
(agora uma biblioteca) e o Palácio da Cultura. Tempo ainda para, 
tranquilamente, passearmos pelo Boulevard de ALN, a estrada 
da marginal mediterrânica. Almoço durante as visitas. Jantar em 
restaurante. Alojamento.

10º DIA – ORAN – TLEMCEN
Viagem para Tlemcen, antiga capital islâmica, com vestígios 
berberes, árabes, mouriscos, otomanos e europeus. Vamos 
descobrir esta pequena pérola, visitando ao Mansourah Palace; 
a Mesquita de Sidi Boumediene, considerada uma das mais belas 
do país; a Praça Emir Abdelkader com a Grande Mesquita e o 
Lalla Setti Park, com maravilhosas vistas sobre a cidade. Jantar 
em restaurante. Alojamento no Hotel Renaissance 5*, ou similar.

11º DIA – TLEMCEN – BENI SAF - BOUZEDJAR - ORAN – LISBOA 
OU PORTO*
Viajaremos de regresso a Oran, pela costa mediterrânica. 
Estamos no último dia deste périplo. E que tal tomar um banho 
de despedida no mediterrâneo? Paragem em Beni Saf, em The 
Andalusians, em Mers El Kébir e na vila piscatória de Bouzedjar 
para vermos a vila turística com as suas construções trogloditas. 
O último almoço será num dos melhores restaurantes de peixe 
da cidade de Oran. Transporte ao aeroporto e pelas 17h30, saída 
em voo Iberia com destino a Portugal, via Madrid. Chegada pelas 
23h25.

Esta viagem é para os amantes do mais genuíno deste Mundo. 
Para os que enfrentam preconceitos e são recompensados 
com uma das mais entusiasmantes viagens de uma 
vida. Longe do turismo de massas e sempre com muito 
Património Mundial UNESCO. O maior país de África, 
berço do escritor Albert Camus, tem uma história milenar. 
Arquitetura sublime. Gastronomia surpreendente. Em 
Ghardaia, a incursão numa sociedade ‘secreta’ com 
mais de 1.000 anos, em que a comunidade decide a 
vida do indivíduo e as mulheres vivem, literalmente, 
sob um manto branco, ligadas ao mundo por apenas 
um olho. O melhor? Por todo o lado, gente que nos 
faz sentir verdadeiramente em casa.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT
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Roménia
e Bulgária

1ºDIA - LISBOA / SÓFIA
Comparência no 

aeroporto cerca de 120 
minutos antes do horário 

do voo. Assistência nas 
formalidades de embarque.

05h05 – Partida em voo 
regular da Lufthansa com 

destino a Frankfurt.
09h05 – Chegada a Frankfurt 

e tempo de escala. Mudança de 
avião.

11h05 – Continuação da viagem em 
voo regular Lufthansa com destino a 

Sófia.
13h15 – Chegada ao aeroporto de Sófia.

Visita de cidade com almoço incluído 
(lunch box). Visitaremos a Catedral de 

Alexander Nevski, dedicada ao santo 
com o mesmo nome, construída em estilo 

neobizantino, e que é uma das maiores 
de Sófia e uma das principais atrações 

turísticas da capital búlgara. Tem uma altura 
de 45 metros, o campanário, que tem doze 

sinos, mede cerca de 50,5 metros e ocupa 
uma área de 3170 m² e pode conter mais de 

5000 pessoas no interior. Oportunidade ainda 
para visitar as ruínas de Serdica e a Igreja de 
Sta Sofia, presentemente considerada uma das 
mais valiosas peças da arquitectura paleocristã 
do sudeste europeu. O edifício actual é uma 
basílica com planta em cruz e três altares cujo 
pavimento está revestido de mosaicos com 
complexa ornamentação paleocristã ou motivos 
vegetalistas e zoomórficos. Por se encontrar no 
local de uma antiga necrópole, vários túmulos têm 
sido encontrados por baixo ou em redor da igreja. 
Alguns dos túmulos ainda apresentam frescos. 
No exterior da igreja encontra-se o Monumento 
ao Soldado Desconhecido em honra dos soldados 
falecidos na Primeira Guerra Mundial. A nossa 
viagem prossegue com a visita à Mesquita Baya 
Bashi que foi desenhada pelo famoso arquitecto 
otomano Mimar Sinan e terminada em 1566, 
durante os anos em que os Otomanos tinham o 
controlo da cidade. O nome da mesquita deriva 
da frase Banya Bashi, que significa “muitos 
banhos” e a sua maior curiosidade é o facto de 
ter sido construída sobre umas termas naturais. 
A mesquita é famosa pela sua enorme cúpula 
com um diâmetro de 15 metros e pelo minarete. 
Visitaremos ainda a Rotunda Romana / Igreja de 
S. George que é a mais antiga estrutura da cidade 
e que foi construída no Séc. IV pelos Romanos. 
Transfer para o hotel Sofia Coop (4****) ou similar. 
Jantar no hotel e alojamento.

2ºDIA - SÓFIA / PLOVDIV / VELIKO TARNOVO
Após o pequeno almoço seguiremos viagem de 
Sofia para Plovdiv onde teremos oportunidade de 
visitar o Teatro Romano. Descoberto na década de 
70 do século passado devido a um deslizamento 

de terras, o Teatro de Plovdiv foi construído no Séc. I 
e é um dos mais bem preservados do mundo tendo 
uma capacidade entre 5000 a 7000 espectadores. 
Almoço em restaurante durante a visita. A nossa 
viagem prossegue para Veliko Tarnovo onde 
ficaremos alojados no hotel Yantra Veliko (4****) ou 
similar. Resto da tarde livre para descanso. Jantar 
no hotel.

3ºDIA - VELIKO TARNOVO / BUCARESTE
Após o pequeno almoço, saída para visita à fortaleza 
de Tsarevets, que se ergue a 206 metros acima do 
nível do mar e que foi construída no inicio do Séc XII. 
Faremos ainda paragem no Mercado Samodovska 
onde poderão ser adquiridos souvenirs locais 
artesanais. A nossa viagem prossegue em direcção 
a Bucareste. Almoço no caminho em restaurante. 
Na capital da Roménia poderemos visitar a Praça 
da Revolução que durante a Revolução Romena 
de 1989 foi palco dos confrontos e manifestações 
contra o regime do ditador Nicolae Ceausescu, e a 
Praça da Constituição, uma das maiores praças do 
centro de Bucareste e que é usada para a realização 
de paradas oficiais e concertos. Entre os eventos que 
ali são realizados anualmente destacam-se a festa 
de passagem de ano e as comemorações no Dia da 
Roménia. Visitaremos ainda a parte velha da cidade 
incluindo a Igreja ortodoxa Stavropoleos, construída 
em 1724 e cujo nome é uma versão romena de 
uma palavra grega, Stauropolis, que significa “A 
cidade da cruz“. O Ateneu Romano, edifício de 
estilo neoclássico e eclético, onde está a sede da 
Orquestra Filarmónica George Enescu, o Palácio 
Real, residência oficial do presidente da Roménia 
e onde também está situado o Museu Nacional 
Cotroceni e o Arco do Triunfo, sob o qual é realizado 
o desfile militar de 1 de Dezembro por ocasião do 
feriado nacional da Roménia, completam a nossa 
visita. Transfer para o hotel Mercure City Center 
(4****) ou similar. Jantar no hotel e alojamento.

4ºDIA - BUCARESTE / CURTEA DE ARGES / SIBIU
Após o pequeno almoço, partiremos para Curtea de 
Arges onde visitaremos a Catedral com o mesmo 
nome. Erguido no século XVI, este templo da Igreja 
Ortodoxa Romena dedicado à Dormição da Mãe de 
Deus, foi, durante o reinado de Carlos I, convertido 
em mausoléu para a família real romena. Após 
o almoço em restaurante, seguiremos para Sibiu 
onde poderemos ficar a conhecer a célebre “Ponte 
das Mentiras”, ponte de madeira que em 1859 foi 
reconstruída tornando-se a primeira ponte em ferro 
forjado a ser construída na Roménia sem pilares. Das 
várias lendas à volta desta ponte destaca-se a que 
faz referência às promessas de amor que eram feitas 
e não cumpridas pelos cadetes militares que ali se 
encontravam com as suas namoradas. Visitaremos 
ainda a “Torre do Relógio”, construída no Séc XII e 
que é o símbolo da cidade de Sibiu que foi Capital 
Europeia da Cultura em 2007 e a Catedral Luterana 
Evangélica cujo inicio da construção remonta a 
1371 e que com o seu campanário com cerca de 73 

metros de altura, é a torre mais alta da Transilvânia. 
Da nossa visita fazem ainda parte a A Praça Grande 
que, como o nome sugere, é a maior praça de Sibiu, 
com 142 metros de comprimento e 93 metros de 
largura, e uma das maiores da Transilvânia, e a 
Praça Pequena, uma praça mais pequena, situada 
na parte norte da Cidade Alta, de forma oblonga 
e com os lados norte e leste convexos, devido a 
acompanharem o contorno da segunda cerca de 
muralhas. Transfer para o hotel Ramada (4****) ou 
similar. Jantar e alojamento no Hotel.

5ºDIA - SIBIU / SIGHISOARA / PIATRANEAMT
Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Sighisoara 
onde visitaremos a Torre do Relógio cuja construção 
remonta ao final do Séc XIII e que com os seus 64 
metros de altura, pode ser vista praticamente de 
todos os pontos da cidade e casa onde em 1431 
nasceu Vlad Tepes (que serviu de inspiração a Bram 
Stoker para a criação do seu personagem Drácula), 
actualmente convertida num restaurante – Casa 
Vlad Dracul, onde almoçaremos. Vagem para Piatra 
Neamt e visita panorâmica da cidade. Se houver 
tempo poderá ser feito um passeio no teleférico 
(compra dos bilhetes no local). Transfer para o hotel 
Central Plaza (4****) ou similar. Jantar no hotel e 
alojamento.

6ºDIA - PIATRANEAMT / BUCOVINA / 
PIATRANEAMT
8H30 – Após o pequeno almoço, iniciaremos a nossa 
viagem até Bucovina, região histórica da Europa 
Oriental, localizada no sopé nordeste dos Cárpatos, 
dividida politicamente entre a Ucrânia e a Roménia, 
para visita aos Mosteiros Voronet, Moldovita e 
Sucevita. As paredes exteriores pintadas destes 
mosteiros estão decoradas com elaborados frescos 
dos séculos XV e XVI representando imagens de 
santos e profetas, cenas da vida de Jesus e imagens 
de anjos e demónios e do céu e do inferno. Obras-
primas da arte bizantina, estes mosteiros são locais 
únicos na Europa e mais do que meras pinturas, os 
murais representam ciclos completos de eventos 
religiosos e destinavam-se a dar a conhecer aos 
aldeãos a história da Biblia. São considerados 
Património Mundialpela UNESCO. Almoço em 
restaurante durante a visita. O Mosteiro de Voronet 
também denominado “mosteiro azul” de Bucovina, 
tem no seu interior uma igreja impressionante 
tanto por fora como por dentro. Há quem chame a 
esta igreja a “Capela Sistina do Leste”. O Mosteiro 
de Moldovita está localizado na aldeia de Vatra 
Moldovitei e no seu interior tem uma das mais bonitas 
igrejas pintadas de Bucovina. Os frescos das paredes 
exteriores são espectaculares e estão incrivelmente 
bem conservados. O Mosteiro de Sucevita é o maior 
da região de Bucovina e considerado por muitos o 
melhor. É mais conhecido pelo seu fresco exterior 
“Escada das Virtudes” com os seus 32 degraus para 
o céu, próximo da entrada principal. Regresso ao 
hotel para jantar e alojamento.
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Países mergulhados em cultura e beleza, sendo ainda 
dos segredos mais bem guardados da Europa. Sede de 
inventores muito famosos e mundialmente conhecidos, 
artistas e reservas naturais, localizam-se num ponto 
convergente ideal para a troca de imensos costumes 
e tradições provenientes das três regiões existentes. 
Pelos seus mosteiros lendários, o seu território 
de lagos, vales e montanhas, pequenas aldeias 
tradicionais que salpicam a geografia. Juntamos 
a tudo isto o cenário do Mar Negro, com 
impressionantes paisagens costeiras, belas 
praias e águas amenas.

ROMÉNIA E BULGÁRIA



7ºDIA - PIATRANEAMT / 
BICAZ / BRASOV

Após pequeno almoço 
no hotel seguimos para 

Bicaz onde iremos à famosa 
“garganta” que é uma 

“porta” natural de passagem 
obrigatória entre as regiões da 

Moldávia e da Transilvânia. Esta 
zona faz parte da grande cadeia 

dos Montes Cárpatos. A viagem 
segue para Brasov com almoço 

no caminho, onde faremos visita à 
Igreja Negra, a maior igreja gótica 

da Europa Central. A sua construção 
começou em 1383 e somente quase um 

século depois ficou concluída. Em 1689 
um grande incêndio destruiu totalmente 

a igreja tendo ficado com o seu nome 
actual devido às paredes enegrecidas 

pelo fumo. A reparação demorou quase 
100 anos e até hoje apenas uma das torres 

com 65 metros ficou concluída. O órgão de 
4000 tubos concebido em 1839 pelo alemão 

Carl August Buchholz, é um dos melhores na 
Romênia. Teremos ainda oportunidade de ver a 

Praça principal e as Portas Shei e Sta. Catarina. 
A Porta de Sta. Catarina, construída em 1559 por 
razões defensivas e cujo nome deriva do Mosteiro 
de Sta Catarina que em tempos existiu no local, é 
a única porta original medieval a ter sobrevivido 
até aos dias de hoje. Localizada ao lado desta, a 
porta de Shei tem a particularidade de ter sido um 
acesso apenas para os locais – os romenos não 
entravam na cidade pela porta de Sta. Catarina, 
somente por esta. Próximo existe a rua mais 
estreita da Roménia e uma das mais estreitas da 
europa, a Sforii. Com uma largura a variar entre 
111 e 135 cm e um comprimento de 80 metros, foi 
inicialmente construída como um corredor que 
os bombeiros podiam usar. Para quem desejar e 
se o tempo o permitir, poderá ainda ser feito um 
passeio no teleférico Tampa (compra dos bilhetes 
no local). Transfer para o hotel Aro Palace (5*****) 
ou similar. Jantar e alojamento.

8ºDIA - BRASOV / BRAN / SINAIA / BUCARESTE
Após o pequeno almoço, viagem em direcção a 
Bran para visita do Castelo que, conjuntamente 
com o Castelo de Peles, são os dois locais mais 
visitados pelos turistas. Erigido na floresta no 
sopé dos montes Cárpatos, esta fortaleza do 
Séc. XIV situa-se na fronteira entre a Transilvânia 
e a Valáquia. Conhecido habitualmente como o 
“Castelo de Drácula”, foi residência do Príncipe 
Vlad Tepes (ou Vlad III Dracul), governador da 
Valáquia, conhecido como Vlad, o Empalador 
e no qual o escritor irlandês Bram Stoker se 
inspirou para a criação do personagem principal 
no romance Drácula que escreveu em 1897. 
Actualmente, o Castelo alberga um museu aberto 
ao público, exibindo peças de arte e mobiliário 

colecionados pela Rainha Maria (Rainha Consorte da 
Roménia de 1914 a 1927). Prosseguimos para Sinaia 
onde visitaremos o Palácio de Peles e o Mosteiro. 
Almoço em restaurante. O Palácio que começou a 
ser construído em 1873, pelo então príncipe Carlos 
de Hohenzollern-Sigmaringen, que se tornaria 
rei da Roménia em 1877, quando foi declarada 
a independência, cobre uma área de 3 200 m2 
e tem 170 divisões (30 casas de banho), muitas 
decoradas com temas culturais de diversos países. 
Todas as divisões estão mobiladas com extremo 
luxo e decoradas nos mais pequenos detalhes. O 
castelo possui uma riquíssima e vasta coleção de 
arte da Europa oriental e central, que inclui estátuas, 
pinturas, mobiliário, vitrais, armas e armaduras, peças 
de ouro e prata, porcelana, tapeçarias e tapetes. A 
coleção de pinturas tem mais de 2 000 obras e a de 
armas e armaduras mais de 4 000 peças, divididas 
entre artefactos de guerra orientais e ocidentais, 
peças cerimoniais e de caça, representativas de mais 
de quatro séculos. Os tapetes orientais têm várias 
origens, nomeadamente Bucara, Mossul, Saruque, 
Isparta e Esmirna, as porcelanas são de Sèvres e de 
Meissen; os couros são de Córdova. Umas das peças 
mais notáveis são de vidro pintado à mão, a maior 
parte delas de origem suíça. O Mosteiro de Sinaia, 
fundado em 1695 pelo Príncipe Mihal Cantacuzino, 
possui dois pátios em cujo centro se situam duas 
igrejas. Uma delas – “Biserica Veche” (A Velha 
Igreja), data de 1695, enquanto que a mais recente 
– “Biserica Mare” (A Grande Igreja), foi construída 
em 1846. O mosteiro é habitado por um pequeno 
número de monges Cristãos Ortodoxos e possui uma 
biblioteca que é depositário das jóias pertencentes 
à família Cantacuzino bem como a primeira edição 
Romena da Biblia datada de 1668. No mosteiro está 
ainda o túmulo de Tache Ionescu que foi primeiro 
ministro da Roménia de Dezembro de 1921 a Janeiro 
de 1922. Seguiremos para Bucareste onde ficaremos 
instalados no hotel Mercure (4****) ou similar. Jantar 
de despedida em restaurante com música e danças 
regionais. Regresso ao hotel. Alojamento.

9ºDIA - BUCARESTE / LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para desfrutar 
a cidade. Almoço em restaurante. Transfer para o 
aeroporto. Partida em voo regular Lufthansa.
18H35 – Bucareste – Frankfurt
20H05 – Chegada a Frankfurt e tempo de escala
21H30 – Frankfurt – Lisboa
23H40 – chegada a Lisboa
Fim da viagem.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica, em 
voos regulares Lufthansa para percurso Lisboa / 
Frankfurt / Sofia e Bucareste / Frankfurt / Lisboa, 
com direito ao transporte de 23 kg de bagagem 
de porão;
• Transporte privativo nos percursos aeroportos – 
hotéis – aeroportos;
• 9 dias / 8 noites de estadia nos hotéis 
mencionados no itinerário;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
guia em língua portuguesa;
• Transporte para os restaurantes mencionados no 
itinerário;
• 17 refeições mencionadas no itinerário;
• Bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem;
• Bolsa Tryvel contendo informações sobre o 
destino e a viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviços e IVAà data de 
17.12.2019;
• Taxas aeroportuárias, de segurança e 
combustíveis em vigor à data de 17.12.2019 (€ 
198,51 – a reconfirmar e atualizar à data da emissão 
da documentação);

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário 
e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, 
minibar, lavandaria, etc.);
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;

29 AGOSTO A 06 SETEMBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.360€

227€
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1º DIA – LISBOA -  
PORTAS DE RODÃO - 

FUNDÃO
Saída de Lisboa com 

destino às Portas de 
Ródão onde realizaremos 

um cruzeiro de uma hora 
neste magnifico monumento 

natural. Posteriormente 
seguiremos em direção à Foz 

do Cobrão onde teremos o 
almoço no restaurante do mesmo 

nome. A viagem continuará até ao 
Fundão para alojamento e jantar no 

“Alambique de Ouro”.

2º DIA - FUNDÃO
Pequeno almoço no Hotel, dia 

integralmente livre para disfrutar das 
magnificas condições do hotel. Almoço 

no Restaurante Pierrot próximo do hotel. 
Jantar e alojamento no Hotel.

3º DIA -  FUNDÃO - BELMONTE - FUNDÃO
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para 
disfrutar das piscinas e locais aprazíveis 
do hotel. Ao meio dia saída em direção 
a Belmonte onde teremos o almoço no 
restaurante da Quinta da Amoreira ou 
similar. De tarde visita ao Museu dos 
Descobrimentos em Belmonte. Um espaço 
que pretende dar a conhecer a história do 
período de descobrimentos portugueses. 
O Museu que se encontra no Solar dos 
Cabrais (pertencia a família de Pedro 
Álvares Cabral), dispõe de salas interativas, 
para ajudar todo o público a entender a 
história que envolve os Descobrimentos 
e principalmente, o do Brasil. Num 
museu elaborado para abranger o mais 
variado público, existe espaço para filmes, 
animações, fotografias e até a réplica 
de uma cela para os escravos. Visitando 
o museu faz-se uma autêntica viagem 
pelos anos de descoberta marítima, onde 
a multimédia, tecnologia, acessibilidade 

e simplicidade na apresentação de 
informação são uma agradável realidade.

4º DIA – FUNDÃO - SORTELHA - FUNDÃO
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre 
para desfrutar das piscinas e locais 
aprazíveis do Hotel. Ao meio dia saída 
em direção a Sortelha onde teremos o 
almoço no Restaurante Don Sancho. Após 
o almoço visitaremos a histórica Vila 
de Sortelha com o seu castelo erguido 
sobre um maciço granítico em posição 
dominante sobre o vale de Riba - Côa, 
área de passagem entre a Meseta Ibérica 
e a depressão da Cova da Beira, integra o 
conjunto da que é considerada uma das 
mais bem conservadas Aldeias Históricas 
da Beira Interior. Regresso ao Fundão 
para jantar e alojamento no Hotel.

5º DIA – FUNDÃO
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre 
para desfrutar das piscinas e locais 
aprazíveis do hotel. Ao meio dia saída 
para o almoço no Restaurante Pierrot. De 
seguida visita ao Centro de Interpretação 
– Moagem do Centeio, onde identificamos 
a herança moageira da cidade através 
do sistema mecanizado pertencente à 
antiga Fábrica de Moagem e às memórias 
presentes os antigos trabalhadores.

6º DIA – FUNDÃO - CASTELO NOVO - 
LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre 
para desfrutar das condições do hotel. 
Ao meio dia saída em direção a Castelo 
Novo. Almoço no Restaurante o Lagarto 
seguido de pequena visita a esta Aldeia 
Histórica de Portugal. No final regresso a 
Lisboa e fim da viagem
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BEIRA BAIXA
COM VITOR CASUL

Mais do que um programa de turismo, 
pretendemos oferecer umas magnificas 
férias num Hotel espetacular onde 
sentimos que estamos a viver o ambiente 
idílico das caraíbas. Efetivamente o 
“Alambique de Ouro” proporciona aos 
seus utilizadores todas as condições 
que encontramos nos hotéis da 
paradisíaca costa centro americana, 
apenas falta o mar salgado e o calor 
húmido. Convidamo-lo a passar 
seis dias das suas férias connosco 
e seguramente no ano seguinte 
voltará e provavelmente com o 
resto da família.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem por 
Acompanhamento Tryvel;
• Autocarro de turismo, de 49 lugares, com ar 
condicionado, para o percurso mencionado;
• Alojamento no hotel com pequeno almoço;
• Todas as refeições mencionadas no itinerário, num 
total de 11, COM BEBIDAS INCLUÍDAS;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Seguro de viagem;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário e 
extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-
bar, lavandaria, bagageiros, etc.);
• Gratificações a guias e motorista;

8 A 13 SETEMBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

550€

135€

FÉRIAS MAGNIFICAS NAS
 “Caraíbas da Beira”



O Apelo da Natureza”

Celebrity Eclipse

Grande Cruzeiro
Alasca e 
Vancouver
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GRANDE CRUZEIRO 
CANADÁ & E.U.A.

12 A  22 SETEMBRO 2020
COM DAVID COELHO

Descubra o Alasca neste cruzeiro fantástico a bordo do Celebrity 
Eclipse, uma das melhores e mais confortáveis companhia de cruzeiros 

do mundo. O Alasca é como um apelo da mãe natureza, num misto de 
uma espantosa paisagem natural e vida animal.

Uma das mais remotas e selvagens regiões do planeta que oferece a 
quem a visita, majestosos glaciares, belas lagoas, imponentes vulcões, 

deslumbrantes montanhas, densas florestas, e a observação de toda uma 
fauna que surpreende e encanta qualquer um… baleias, ursos polares ou 

castanhos, leões marinhos e muito mais.

Uma região que, não obstante o seu severo clima mantém vivas os hábitos e 
tradições do seu povo.



1º DIA – LISBOA / VANCOUVER
Comparência no aeroporto Lisboa 
para formalidades de embarque e 
partida pelas 07h30, em voo regular 
com destino a Vancouver via cidade de 
escala.
14h25 – Chegada a Vancouver. 
Desembarque e assistência pelo guia 
local.
Vancouver está entre as cidades mais 
habitáveis do mundo – diversa, cultural 
e bonita ! O percurso inicia-se com 
uma panorâmica da cidade, uma das 
mais surpreendentes cidades da Costa 
do Pacífico. Passagem pelo centro 
comercial e financeiro, Stanley Park, 
Prospect Point e Old Gastown. Chegada 
ao Hotel Shangri-La Vancouver 5*****. 
Check in e distribuição dos quartos. 
Jantar e alojamento no Hotel.

2º DIA - VANCOUVER - CRUZEIRO 
CELEBRITY ECLIPSE
Pequeno almoço no hotel e manhã livre 
para descansar.
Ao final da manhã,transporte para o 
porto de Vancouver e embarque no 
Navio Celebrity Eclipse para início do 
cruzeiro ao Alasca.
Partida às 16h30. Almoço e jantar a 
bordo
23H00 – Partida do navio. Jantar e 
alojamento a bordo.

DIA  PAÍS CHEGADA PARTIDA
2ºDia  Vancouver - 16H30
3ºDia Em navegação - -
4ºDia Icy Strait Poin 13H30 22H00
5ºDia Hubbard Glacier
 (Crusing) 10H30 14H30
6ºDia Juneau (Alasca) 07H30 20h30
7ºDia Em navegação - -
8ºDia Vancouver 07H00 -

3º DIA - CRUZEIRO / EM NAVEGAÇÃO
Navegação para o Alasca Inside 
Passage, um complexo labirinto de 
fiordes, baías e exuberantes ilhas 
verdes, lar de uma abundante vida 
selvagem, incluindo orcas, cabras de 
montanha, águias, ursos, papagaios 
do mar, lontras marinhas e muito mais. 
Durante os meses de verão as longas 
horas de luz do dia permitem amplas 
oportunidades para fotos da natureza. 
Com sorte, poderá avistar baleias de 40 
toneladas arremessando-se no ar quase 
escapando-se completamente fora da 
água… Almoço e jantar a bordo.

4º DIA - CRUZEIRO / ICY STRAIT POINT 
(13H30 / 22H00 – ANCORADO)
Pequeno almoço. Entre as 13h30 e as 
22h00 o navio estará ancorado em 
Icy Strait Point, local onde viveram 
os Indios Tingit. Localizado perto da 
cidade de Hoonah e local de uma 
fábrica de conservas histórica, o Icy 
Strait Point também oferece aos 
viajantes a oportunidade de ver animais 
selvagens como baleia jubarte, orcas, 
focas, águias e ursos pardos.

EXCURSÃO A ADICIONAR AO PREÇO: 
Possibilidade de opcionalmente fazer 
uma excursão onde poderá ser o capitão 
do seu próprio barco de borracha 
Zodiac para quatro pessoas para nesta 
aventura descobrir as águas de Port 
Frederick and Icy Strait. Depois de um 
briefing sobre segurança vai apreciar 
e ter a oportunidade única na vida de 
ser o capitão do seu próprio Zodiac nas 
águas protegidas de Port Frederick e 
Icy Strait e explorar a orla costeira nesta 
aventura selvagem. Irão seguir o guia 
que vos irá escolher uma rota apropriada 
para as condições climatéricas do dia. 
Irá também aprender acerca da história 
local bem como da ecologia enquanto 
pilota o seu próprio barco. Depois desta 
Aventura maritima, uma chávena de 
chocolate quente estará à sua espera 
no cais antes de regressar ao navio. 

Almoço e jantar no navio. Pelas 22h00, 
início de navegação.

5º DIA - CRUZEIRO / GLACIAR DE 
HUBBARD (NAVEGAÇÃO)
O Glaciar de Hubbard está cerca de 48 
kms a norte da costa de Yakutat e é de 
longe um dos tesouros naturais mais 
empolgantes do Alasca e o maior glaciar 
de maré do mundo. O seu nome foi dado 
em homenagem a Gardiner Hubbard, 
fundador e presidente da National 
Geographic Society. Dramaticamente 
maciço com cerca de 11 Kms de largura, 
76 milhas de comprimento e tão alto 
quanto um prédio de 30 andares acima 
da linha d’água, é o maior rio de gelo 
na América do Norte. Enquanto o navio 
atravessa as águas geladas que vão da 
Baía de Yakutat até a estreita Baía do 
Desencanto, aproveite para ficar “cara 
a cara” do imponente glaciar Hubbard. 
As fortes correntes que fluem entre 
Gilbert Point e a face do glaciar 
enviam diariamente grandes pedaços 
de gelo para a Baía do Desencanto. 
Almoço e jantar a bordo.

6º DIA - CRUZEIRO / JUNEAU - 
(07H30 / 20H00 – ANCORADO)
Pequeno almoço a bordo.
EXCURSÃO A ADICIONAR 
AO PREÇO: Possibilidade 
de opcionalmente fazer 
uma excursão de um 
safari fotográfico durante 
cerca de 5 horas, com 
acompanhamento de 
um fotógrafo naturalista 
e a bordo de uma 
embarcação, para 

“onde a fauna
surpreende e 

encanta 
qualquer um”



fazer a Stephens Passage e capturando 
os “momentos mágicos do Alasca” 
no Glaciar Mendenhall. Far-se-á um 
caminho através de uma trilha na floresta 
encontrando uma surpreendente fauna 
selvagem. De seguida será feito um 
safari no mar para observação de baleias 
e outras incríveis criaturas marinhas 
(leões marinhos, orcas, focas, e ursos). 
Regresso à Passagem Stephens, canal 
no Arquipélago de Alexander, que corre 
entre a Ilha do Almirantado a oeste 
e o continente do Alasca e a Ilha de 
Douglas a leste, e tem cerca de 170 km 
de comprimento. Regresso ao navio. 
Almoço e jantar a bordo.

7º DIA - CRUZEIRO / KETCHIKAN 
/ ALASCA - (14H00 / 20H30 – 
ANCORADO)
Pequeno almoço e almoço no navio. 
Pelas 14h00 chegada do navio 
a Ketchikan, um dos 18 distritos 
organizados do Estado Alasca, ou 
seja, que possui o poder e o dever de 
fornecer certos serviços públicos aos 
seus habitantes.

EXCURSÃO A ADICIONAR AO PREÇO: 
Possibilidade de opcionalmente fazer 
da parte da tarde, uma excursão em 
Ketchikan de cerca de 3h30 que irá 
permitir a visita da capital mundial do 
salmão. A bordo de uma embarcação 
com uma tripulação especializada e 
com um naturalista que irá apontar 
locais de beleza natural enquanto se 
vai bebendo um chocolate quente ou 
chá. De regresso a terra, será convidado 
a participar numa degustação que 
incluirá ovas de salmão, salmão fumado 
em crakers, caranguejos, ceviche de 
linguado entre outras iguarias e após 
a qual se fará um passeio a pé pela 
exuberante floresta de vegetação 
luxuriante. Regresso a à pitoresca 
cidade de Ketchikan e ao navio. Jantar 
e noite a bordo.

8º DIA - CRUZEIRO / INSIDE PASSAGE 
(NAVEGAÇÃO)
Pequeno almoço. Dia de navegação 
e de volta a Inside Passage para 
regressar a Vancouver. Tempo para 
desfrutar de todas as facilidades e 
comodidades que o Navio Celebrity 
Eclipse lhe proporciona como por 
exemplo as vistas espetaculares nas 
cabines com varanda, o Qsine, um 
restaurante com abordagem exclusiva 
e divertida para pratos familiares de 
todo o mundo, o Celebrity iLoungeSM, 
um moderno Internet café para atender 
às necessidades dos hóspedes, a 
relva verde fresca no Lawn Club do 
deck superior, os mais especializados 
atendimentos do AquaSpa, o Hot Glass 
Show com demonstrações ao vivo 
da incrível e belíssima arte de soprar 
vidro, o Sky Observation Lounge, com 
as vistas de tirar o fôlego na sala de 
observação com as janelas do chão ao 
teto que encantam e o amplo espaço 
que convida para relaxar no assento 
versátil e confortável são alguns dos 
destaques que podemos fazer da vida a 
bordo. Almoço e jantar a bordo.

9º DIA - CHEGADA A VANCOUVER
Pelas 07h00, chegada do navio a 
Vancouver. Check out e desembarque. 
Assistência e continuação da visita de 
cidade de Vancouver, com passagem 
pela Chinatown, pela parte norte de 
Vancouver com a ponte suspensa do 
Parque Capilano, com seus 70 metros 
de altura e 137 metros de comprimento. 
Encontre-se no coração desta floresta 
de árvores gigantes! Continuação em 
direção de Squamish, onde faremos um 
passeio cénico de “gondola Sea to sky” 
com almoço no restaurante no topo. De 
tarde visita das Cascatas Shannon Falls. 
Regresso à cidade de Vancouver e check 
in no Hotel Shangri-La 5*****. Tempo 
livre. À noite, jantar no restaurante 
giratório “Top of Vancouver” no topo de 

um dos mais altos prédios de Vancouver, 
o que garante aos frequentadores 
uma visão panorâmica privilegiada 
da maravilhosa cidade canadiana. 
Regresso ao hotel e alojamento.

10º DIA - VANCOUVER / CIDADE 
EUROPEIA
Pequeno almoço no Hotel e manhã 
livre. Almoço no hotel,seguido de 
transfer para o aeroporto para 
embarque em voo regular com 
destino a uma cidade europeia.
11º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada a uma cidade europeia. 
Mudança de avião e tempo de 
escala para continuação até 
Lisboa, destino final.



PROGRAMA INCLUI:

• Acompanhamento por David Coelho durante 
toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa / Cidade de escala 
/ Vancouver / Cidade de escala / Lisboa, em 
companhia aérea de voos regulares;
• Todos os transferes mencionados no itinerário, 
em autopullman com ar condicionado e 
assistência local;
• Cruzeiro de 7 noites no Alasca a bordo do Navio 
Celebrity Eclipse da companhia de navegação 
Celebrity Cruises;
• Todas as refeições incluídas no cruzeiro (total 
de 14 refeições);
• 02 noites no Hotel Shangri-La 5***** em 
Vancouver, em regime de alojamento e pequeno 
almoço;
• 01 jantar + 01 almoço no Hotel Shangri-La em 
Vancouver;
• 01 almoço no Restaurante do Sky & Sea 
Gondola;
• 01 jantar no Restaurante Top of Vancouver;
• 01 citytour de Vancouver e Cascatas Shannon 
com passeio no Sky & Sea Gondola;
• Bolsa de documentação contendo informação 
sobre os locais a visitar + Mochila;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro de viagem;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• Obtenção de ESTA (visto de entrada nos EUA);
• Visto para entrada no Canadá;

NOTA: Programa para mínimo 25 participantes.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• O pacote de excursões a bordo (ver suplemento 
e excursões no programa);
• O pacote de Bebidas;
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, 
digestivos, serviço de quartos, telefonemas, 
etc.)
• Tudo o que não estiver devidamente 
especificado no presente programa;
• Obtenção de passaporte.

PREÇO POR PESSOA EM CAMAROTE DUPLO 
C/ VARANDA CAT. 1B

SUPLEMENTO PARA CABINE INDIVIDUAL 
(CATEGORIA: VARANDA CAT. 1B DECK 9)

SUPLEMENTO EXCURSÕES A BORDO POR PESSOA (EXPRESSAS NO ITINERÁRIO):

• 4ºDIA | 15 SETEMBRO - EXPLORAÇÃO PORT FREDERICK E ICY STRAIT BY ZODIC
• 6ºDIA | 17 SETEMBRO - SAFARI FOTOGRÁFICO PARA OBSERVAÇÃO BALEIAS E GLACIAR
• 7ºDIA | 18 SETEMBRO - VIDA SELVAGEM E DEGUSTAÇÃO DE PEIXE E MARISCO

5.400€
(Pacote excursões a bordo não incluídas)

2.220€

740€

12 A 22 SETEMBRO 2020
com David Coelho



Grande Cruzeiro 
Lisboa – Lisboa

1º DIA – LISBOA /
Encontro em Santa 

Apolónia em hora a 
indicar. Embarque no navio 

Monarch da Pullmantur, 
para um cruzeiro de 5 dias / 

4 noites passando por Tanger 
e Cádiz. Formalidades de 

embarque, e início do cruzeiro.

PLANO CRUZEIRO

DIA  PAÍS  CHEGADA  PARTIDA
1ºDia Lisboa - 21H00

2ºDia Em navegação - -
3ºDia Tanger, Marrocos 08H00 18H00

4ºDia Cadiz, Espanha  07H00 14h00
5ºDia | Lisboa - 8H00

6º DIA - LISBOA
Chegada a Lisboa às 08h00.
Desembarque e fim da viagem.

EXCURSÕES INCLUÍDAS DURANTE O 
CRUZEIRO MEIO DIA DE VISITA A TANGER 
04 HORAS

Tanger é um porto que se situa na costa do 
Norte de Africa, sendo uma das vias navegáveis 
mais importante do mundo. Começamos com 
uma pequena visita atravessando as avenidas 
principais, onde chegaremos até ao promontório 
que se situa no extremo norte do Cabo Espartel. 
Continuação para visita às grutas de Hércules, 
de onde reza a lenda que este descansou depois 
de separar Gibraltar de África. Regressamos 
ao centro da cidade, visitaremos o “Kasbah” a 
sua praça e o espaço circular do grande Souk, 
junto ao colorido mercado das frutas e verduras. 
Finalmente, terminaremos a visita na Medina, 
dispondo de tempo para compras onde poderá 
adquirir produtos típicos mesmo antes de 
regressar ao barco.

PROGRAMA INCLUI:
• Cruzeiro de 5 dias / 4 noites em Pensão 
Completa em camarote categoria escolhida;
• Pacote de Bebidas (águas, sumos, café, chá, 
refrescos e pacote de bebidas das principais 
marcas);
• Taxas Portuárias de 130,00 €;
• Seguro de viagem;
• Gratificações obrigatórias no cruzeiro 44€;
• Excursão em Tanger conforme programa;
• Bolsa de documentação contendo 
informação sobre os locais a visitar;
• Bolsa ou similar Tryvel;
• Acompanhamento Tryvel durante toda a 
viagem.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Carta de Bebidas Premium, água 
engarrafada e su mos naturais;
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devida mente mencionados no presente 
itinerário e extras de carácter pessoal (ex. 
telefonemas, bar, mini-bar, lavan daria, etc.);

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

14 A 18 SETEMBRO 2020

PREÇO POR PESSOA

CAMAROTES EXTERIORES

CAMAROTES 
COM VISTA OBSTRUÍDA

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

595 € 320 €

560 € 285€

COM VITOR CASUL
MARROCOS E ESPANHA



Catedrais
do Norte

21 a 28 setembro 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

4.250€

680€

1ºDIA - LISBOA / 
ESTOCOLMO

16h00 – Encontro dos 
participantes no Terminal 

1 do Aeroporto de Lisboa.
18h05 – Partida em voo Tap 

Air Portugal (TP 762) para 
Estocolmo.

23h20 – Chegada e transporte 
em autocarro para a cidade.

Check-in no Hotel Radisson 
Blu Waterfront 4**** ou similar. 

Alojamento.

2ºDIA - ESTOCOLMO
Situada numa pequena ilha no seio de 

um arquipélago costeiro, Estocolmo 
foi fundada em meados do século XIII 

e cedo se desenvolveu à sombra do 
comércio do Báltico. Foi precisamente 

nessa primeira ilha que foi erguida a 
catedral de São Nicolau, referida pela 

primeira vez em documento de 1279. No 
seu interior persiste o edifício medieval, mas 

a fachada é setecentista. É nessa mesma ilha 
que se situa o palácio real bem como o museu 
Nobel. No século XVII a Suécia tornou-se numa 
grande potência europeia e Estocolmo ganhou 
o estatuto de capital em 1634, mas tardou 
em afirmar-se como uma grande cidade, o 
que só sucedeu irreversivelmente a partir de 
meados do século XVIII. Visita de Estocolmo, 
incluindo o bairro medieval “Gamla Stan” onde 
se encontra a Catedral S.Nicolau. Almoço. 
Segue-se a visita à Grande Praça, à Igreja 
Sta. Gertrudes e ao Museu Nobel. Jantar livre. 
Alojamento.

3ºDIA - ESTOCOLMO
Continuação da visita de Estocolmo, incluindo 
o Museu Vasa e o Palácio Real. Almoço. Após 
esta refeição, visita ao Museu de História da 
Suécia. Jantar livre. Alojamento.

4ºDIA - ESTOCOLMO / UPPSALA / 
ESTOCOLMO
De manhã, partida rumo a Uppsala. No tempo 
dos vikings a velha Uppsala era o principal 
santuário das religiões escandinavas. A 
cidade cristã formou-se em torno da catedral, 
desde 1164 a sede da arquidiocese. A atual 
catedral começou a ser construída em 1287 
e foi inaugurada em 1435, ainda antes de os 
trabalhos estarem concluídos, e é a mais alta 
da Escandinávia. Nesta cidade, situada a 70 
km de Estocolmo, foi criada a mais antiga 
universidade da península escandinava, em 
1477, onde foram professores alguns cientistas 
célebres como o botânico Carlos Lineu. Durante 

as visitas, destaque para a Catedral, Museu da 
Universidade e Castelo. Almoço. Regresso a 
Estocolmo. Jantar livre. Alojamento.

5ºDIA - ESTOCOLMO / TRONDHEIM
Manhã livre. Almoço. Em hora a indicar, 
transporte para o aeroporto de Estocolmo. 
Partida em voo de carreira regular para 
Trondheim. Chegada e transporte ao Hotel 
Radisson Blu Royal Garden 4**** ou similar. 
Jantar livre e alojamento.

6ºDIA - TRONDHEIM
Situada no fiorde do mesmo nome é a terceira 
cidade da Noruega. Foi fundada em 997 e 
foi a capital do reino da Noruega de 1030 a 
1217 e os monarcas noruegueses passaram a 
ser coroados aí desde o reinado de Harold I 
(872-930), o unificador do país. A catedral de 
Nidaros (nome original da cidade, por se situar 
na foz do rio Nid) começou a ser erguida em 
1070 sobre o túmulo de Santo Olavo (995-
1000) o primeiro monarca cristão norueguês. 
Com a deslocação do poder político mais 
para sul (Bergen) e a posterior ligação do 
país à Dinamarca, Trondheim ainda conservou 
inicialmente alguma centralidade enquanto 
sede da principal arquidiocese do reino. A 
conversão de todos os súbditos de Copenhaga 
ao luteranismo, em 1537, a cidade perdeu o 
pouco protagonismo que lhe restava, embora 
mantivesse uma certa importância militar face 
às ambições territoriais suecas. Visita de dia 
inteiro com entrada no Palácio do Arcebispo, 
Forte Kristian e Catedral Nidaros. Almoço. De 
tarde visita ao Museu da Universidade NTNU. 
Jantar livre. Alojamento.

7ºDIA - TRONDHEIM
Continuação da visita a Trondheim, com 
destaque para Igreja Nª Senhora e o Museu 
de História e Arqueologia. Almoço. Em hora 
a indicar regresso ao hotel. Transporte para 
restaurante, onde será servido o jantar especial 
de despedida. Alojamento.

8ºDIA - TRONDHEIM / OSLO / LISBOA
Em hora a indicar, transporte para o aeroporto 
de Trondheim. Partida em voo de carreira 
regular para Oslo. Chegada a Oslo e transporte 
para a cidade, onde iremos visitar o Castelo e 
o Parque Vigeland. Almoço. Transporte para o 
Aeroporto de Oslo.
19h15 – Partida em voo Tap Air Portugal para 
Lisboa.
22h20 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista 
João Paulo Oliveira e Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Estocolmo e Oslo / Lisboa, em voos regulares 
Tap Air Portugal com direito a 1 peça de bagagem até 
23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 41,00€ (a reconfirmar e atualizar na altura 
da emissão da documentação);
• 7 noites de alojamento nos hoteis mencionados ou 
similares;
• Passagem aérea em classe económica para o percurso 
Estocolmo / Trondheim / Oslo;
• Refeições de acordo com o presente programa 
incluindo água mineral, café ou chá e vinho ou cerveja 
no último jantar;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias 
locais em português ou espanhol quando mencionado;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

Do final do século VIII ao início do XI os vikings 
expandiram-se em todas as direções, ocupando 
territórios desertos e conquistando outros, criando 
colónias e saqueando inúmeras populações. Eram 
pagãos e as suas vítimas eram cristãos, mas ao longo 
desse período sucedeu uma situação rara na História 
e os invasores acabaram por incorporar a religião 
e muitas práticas civilizacionais dos povos que 
pilhavam, subjugavam e escravizavam.

Nesta viagem iremos conhecer as grandes 
catedrais medievais mais setentrionais, 
situadas na primitiva capital norueguesa, na 
cidade sagrada dos suecos e na sua eterna 
capital.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

SUÉCIA E NORUEGA
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA



India
Mística, 
Bollywood 
e Goa

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT
Bollywood, após portões encontra esculturas dos 
actores mais proeminentes. Assista ao set de filmagem 
e testemunhe alguns dos sets existentes usados nos 
filmes de sucesso de Bollywood. Aprecie o trabalho 
dos técnicos e encontre as estrelas de cinema de 
Bollywood nas salas de maquilhagem. Almoço buffet 
nos estúdios. De tarde, assista a mega show, onde 
experimentará a magia e energia envolvente neste 
filmes repletos de cor, musica e famosas coreografias. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

8ºDIA - MUMBAI / GOA
Visita de Mumbai, com passagem pela Porta da India 
(ex-libris de Bombaim) e construído para comemorar 
a visita dos soberanos britânicos em 1911); Torre 
Rajabai (torre do relógio); a impressionante Estação 
de Victoria que demorou 10 anos a ser construída; o 
antigo bairro português Khotachiwadi com pequenas 
e coloridas casas; e a estação Churchgate com os seus 
atarefados “Dabbawalas” (homens que fazem entrega 
de marmitas ao domicilio). Almoço. Transfer para o 
aeroporto e partida em voo regular para Goa. Chegada 
ao aeroporto de Goa e transporte para o Hotel Vivanta 
by Taj 5***** ou similar. Jantar e alojamento.

9ºDIA - GOA
Início do passeio na Velha Goa. Ao longo dos séculos, 
Goa abriu as suas portas para os Mauryan, Kadambas, 
Yadavs, Chalukyas, Dravidians, Arynas, Sultões 
de Delhi, Governantes de Vijaynagar, Sultões de 
Bahamani, Árabes, Persas e Judeus. Finalmente em 
1510, o português Afonso de Albuquerque conquistou 
Goa e transformou-a numa colónia portuguesa. A 
mistura entre as culturas deu-se em todas as esferas 
(religião, culinária, costumes, arquitetura e arte) ao 
longo de 451 anos até à anexação pela Índia. Durante 
este tempo foram construídas diversas igrejas, das 
quais visitaremos as mais relevantes. Começamos pelo 
Arco dos Vice-Reis que foi construído em memória 
de Vasco da gama em 1597. Na tomada de posse dos 
governadores tinham de passar por baixo do arco. De 
seguida visita à famosa Basílica do Bom Jesus que 
alberga os restos mortais de São Francisco Xavier. A 
Catedral de Santa Catarina é também lugar de visita. É 
considerada uma das maiores de toda a Ásia. Almoço 
em restaurante. Após o almoço, passeio a pé por 
Fontainhas e São Tomé, onde ainda se podem ver as 
influências portuguesas. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.

10ºDIA - GOA / MARGÃO / GOA/ MUMBAI
Partida para visitar a pitoresca cidade de Margão, 
com as suas casas senhoriais portuguesas, (como 
aquela onde nasceu o nosso atual Primeiro-Ministro) 
e o seu peculiar e tradicional mercado de especiarias. 
Almoço é servido no Palácio do Deão. Trata-se de uma 
antiga mansão mandada construir por José Paulo de 
Almeida, nascido em Braga e antigo Deão da Igreja 
e fundador da Cidade de Quepem. Segue-se a visita 
à Casa Menezes Braganza, em Chandor, que é um 
belo exemplo de casa senhorial da antiga aristocracia 
goesa. Transporte ao aeroporto de Goa e partida 
em voo regular para Mumbai. Chegada a Mumbai. 
Instalação num hotel para se poder refrescar e jantar. 
Transfer para o aeroporto de Mumbai.

11ºDIA - MUMBAI / FRANKFURT / LISBOA
02h50 – Partida em voo de carreira regular da 
Lufthansa para Lisboa, via Frankfurt. Noite a bordo.
11h15 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

1ºDIA - LISBOA / FRANKFURT 
/ MUMBAI

05h30 – Encontro dos 
participantes no Terminal 1 do 

Aeroporto de Lisboa.
07h30 – Partida em voo Lufthansa 

para Mumbai, via Frankfurt.
01h00 (dia 22 Set.) – Chegada a 

Mumbai e transfer para o Hotel 
Hilton International Airport 4**** ou 

similar. Alojamento.

2ºDIA - MUMBAI / AURANGABAD
Manhã livre para descanso e habituação 

à hora local. Almoço no hotel. Em hora 
a determinar, transfer para o aeroporto. 

Partida em voo de carreira regular para 
Aurangabad, conhecida pela “Cidade das 

Portas”, pois tem 52 portas de entrada na 
cidade. Check-in no Hotel Vivanta by Taj 5***** 

ou similar. Jantar e alojamento.

3ºDIA - AURANGABAD
Partida para visitar as Grutas Ajanta’s, que são 

Património da Unesco e se encontram a 110Km 
de distância (2h30 caminho). Estas grutas datam 

dos anos 200 a.C. e 650 a.C., são incríveis templos 
escavados na rocha, repletos de estátuas e pinturas 

feitas por monges budistas. Almoço tipo picnic (lunch-
box). Regresso a Aurangabad e visita do Túmulo Bibi-
Ka-Maqbara, esposa do imperador Aurangazeb é um 
edifício de arquitetura persa que faz lembrar o Taj Mahal. 
Jantar e alojamento.

4ºDIA - AURANGABAD / NASIK
Saída para visitar as Grutas Ellora, que traduzem o 
melhor exemplo de templos budistas escavados na 
rocha. Existem 34 grutas, que representam 3 religiões, 
hinduísmo, budismo e jainismo. Almoço em restaurante. 
Após esta refeição, partida para Nasik (182 Km, 4h 
caminho), cidade localizada nas margens do rio 
Godavari, é considerada um dos locais sagrados do 
hinduísmo. Check-in no Hotel Gateway Nasik 5***** ou 
similar. Jantar e alojamento.

5ºDIA - NASIK / PUNE
Visita de Panchvati, local de peregrinação, onde de 12 
em 12 anos se realiza o festival Kumbh Mela. A cidade 
de Nasik, tem mais de 100 templos, um tanque sagrado 
e cinco árvores Banyan (árvore sagrada). Partida 
para Vinícola Sula, onde em 1996 foram plantadas as 
primeiras vinhas. Atualmente 80% do vinho da India é 
aqui produzido. Visita à propriedade, prova de vinhos e 
almoço. De tarde, partida para Pune. Chegada ao Hotel 
Crowne Plaza City Center 5***** ou similar. Jantar e 
alojamento.

6ºDIA - PUNE / MUMBAI
Visita da cidade de Pune, incluindo o Palácio Aga Khan, 
edifício espetacular construído em 1892; Saniwar Wada, 
antiga sede do poder do Império Maratha; Museu Raja 
Dinkar Kelhar, que encerra uma coleção de artefactos do 
Dr.Dinkar Kelhar, que vão desde mobiliário pan-indiano a 
instrumentos musicais. Almoço em restaurante. Partida 
rumo a Mumbai. Check-in no Hotel Taj President 5***** 
ou similar. Jantar e alojamento.

7ºDIA - MUMBAI (BOLLYWOOD)
Dia dedicado à indústria cinematográfica hindi. 
A caminho dos estúdios, passagem pelas casas 
das estrelas mais íconicas. Chegada ao estúdio de 

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Mumbai / Lisboa em voos da 
Lufthansa, com direito a 1 peça de bagagem até 
23kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 424,19€ (a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• Passagem aérea em classe económica em voos 
regulares para os percursos Mumbai/Aurangabad e 
Mumbai/Goa/Mumbai com taxas incluídas;
• 9 noites de alojamento nos hotéis mencionados 
ou similares com pequeno almoço-incluido;
• Refeições de acordo com o presente programa;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
acompanhamento de guias locais;
• Prova de vinhos na Vinícula Sula;
• 2 garrafas de água por dia, disponíveis durante 
as visitas;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens;
• Visto de entrada na India;
• Documentação de viagem incluindo livro e saco 
Tryvel;
• Todos os impostos aplicáveis;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

21 SETEMBRO A 01 OUTUBRO

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

2.550€

630€

ÍNDIA



PROGRAMA INCLUI:
• Circuito de autocarro de grande turismo;
• Alojamento em meia pensão no hotel com 
bebidas incluídas;
• Restantes refeições desde o almoço do 1º 
dia ao almoço do último dia com bebidas às 
refeições;
• Acompanhamento por um representante 
Tryvel durante todo o circuito;
• Guias locais a falar Português ou Espanhol 
nas cidades de Cádiz e Jerez de la Frontera, e 
dia dos Pueblos Blancos;
• Entradas na Real Escola Andaluza de Arte 
Equestre com demonstração de cavalos; 
Alcazar e Catedral de Jerez, Igreja de Santa 
Maria la coronada em Medina Sidónia e 
Catedral e Museu de Cádiz;
• Taxas hoteleiras, serviços e iva;
• Seguro de viagens;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Opcionais, extras de carater particular e tudo 
o que não estiver mencionado como incluído.

Jerez de la Frontera, 
Pueblos Brancos, 
Cádis e Huelva

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

a pé, pelo centro histórico com destaque 
para o Alcazar do século XI, parcialmente 
restaurado e que inclui a Mesquita bem 
preservada, e para a Catedral, iniciada 
em 1695. Tempo livre. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – SAN LUCAR DE BARRAMEDA / 
VEJER / MEDINA SIDÓNIA / ARCOS DE LA 
FRONTERA / SAN LUCAR DE BARRAMEDA
Saída para Vejer, cidade composta por 
duas partes, o velho bairro medieval e a 
parte nova, cuidadosamente projetada no 
estilo dos “Pueblos Blancos” da região. Os 
povos andaluzes, em vez de se instalarem 
nas planícies, onde estariam à mercê 
dos invasores, instalaram-se nas colinas 
fortificadas, atualmente conhecidas por 
Pueblos Blancos, por serem caiados de 
acordo a tradição moura. Continuação 
para Medina Sidónia, um ducado recebido 
pela família de Guzman, no século XV. Esta 
família enriqueceu com os investimentos 
nas Américas, pelo que a cidade ganhou 
importância. A Igreja gótica de Santa 
Maria la coronada é o seu melhor edifício, 
com uma coleção de arte renascentista 
religiosa. Seguiremos para Arcos de la 
Frontera, a típica cidade com um labiríntico 
bairro antigo à volta do Castelo arruinado. 
Visita ao centro histórico com destaque 
para a Igreja de Santa Maria de Assunção, 
para a Igreja de S. Pedro e para o Palácio 
de Mayorazgo. Regresso o hotel para jantar 
e alojamento.

5º DIA – SAN LUCAR DE BARRAMEDA / 
SEVILHA / LISBOA
Saída em direção a Sevilha onde teremos 
uma paragem no centro da cidade para 
almoço em restaurante. Seguiremos 
depois para a Fronteira do Caia e regresso 
a Lisboa onde a chegada está prevista para 
as 20h00.

FIM DA VIAGEM

27 SETEMBRO A 01 OUTUBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

525€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

135€

1º DIA – LISBOA / 
HUELVA / SANLUCAR 

DE BARRAMEDA
Saída de Lisboa, Sete Rios 

junto ao portão principal 
do Jardim Zoológico, em 

direção a Huelva pela A2 e via 
do Infante. Almoço e pequena 

visita em Huelva. Continuação 
até Sanlúcar de Barrameda 

onde à chegada teremos o jantar 
e alojamento no HOTEL MACIÁ 

DOÑANA 4 estrelas.

2º DIA – SANLUCAR DE BARRAMEDA 
/ CÁDIZ / SANLUCAR DE BARRAMEDA

Saída para a cidade de Cádiz onde 
à chegada teremos a visita da cidade 

com guia local. Esta cidade encontra-
se rodeada em grande parte pelo mar e é 
a cidade mais antiga da Europa. Teremos 
de destacar a Catedral Nova que é uma 
Igreja barroca e neoclássica sendo uma das 
maiores de Espanha e a torre da Toeira que 
é uma torre de vigia oficial do século XVIII. 
Visitaremos o Museu de Cádis, instalado 
num antigo Convento de São Francisco, 
edifício moderno, onde constam três 
seções: a primeira conta a história de Cádis, 
incluindo sarcófagos fenícios e estátuas de 
imperadores romanos; a segunda possui 
uma das maiores galerias de obras de ar da 
Andaluzia e a terceira dispõe de uma coleção 
de marionetas e personagens populares de 
Cádis desde o sec. XVIII. Regresso ao hotel 
para jantar e alojamento.

3º DIA – SANLUCAR DE BARRAMEDA / 
JEREZ DE LA FRONTERA / SANLUCAR DE 
BARRAMEDA
Saída para Jerez de la Frontera, a capital do 
vinho cherez, um dos mais prestigiados de 
Espanha. É igualmente famosa pela sua real 
escola Andaluza de arte equestre, escola 
de perícia equestre na qual assistiremos a 
uma exibição de cavalos andaluzes. Passeio 

ESPANHA
COM VITOR CASUL



Nas pistas de  
Sherlock Holmes 
& Hercule Poirot

11ºDIA - LISBOA / 
LONDRES

05h35 – Encontro 
dos Participantes no 

Aeroporto de Lisboa.
07h35 – Partida em voo 

Tap Air Portugal para 
Londres – Heathrow (TP 

1356).
10h20 – Chegada ao 

Aeroporto de Heathrow.
Partida em autocarro para o 

Park Plaza Waterloo Hotel 4**** 
ou similar, situado no centro da 

cidade. Almoço livre. Início da 
visita com guia local de autocarro e 

pedestre de Londres nos caminhos 
de Sherlock Holmes, Sweeney 

Todd e Jack, o Estripador. Jantar no 
Restaurante Granaio (antigo Criterion). 

Foi no Criterion Bar, em Picadilly 
Circus que o Dr. Watson ouve falar pela 

primeira vez do excêntrico Holmes. Um 
Estudo em Vermelho (A Study in Scarlet). 

Regresso ao Hotel. Alojamento.

2ºDIA - LONDRES
Partida do hotel tomando o Metro para Baker 
Street. Visita guiada ao Sherlock Holmes 
Museum e relato do regresso de Holmes da 
Suiça após o embate com o seu arquinimigo 
Prof. Moriarty. (“The Empty House”). Partida 
no Metro de Baker Street para Charing Cross. 
Almoço no restaurante Simpson’s in the 
Strand, frequentado por Sherlock e o seu 
inseparável companheiro Dr. Watson. (“The 
Ilustrious Client” e “Dying Detective”). Tarde 
livre em Londres. Encontro na entrada do 
St.Martin’s Theatre, para assistir a uma peça 
de teatro policial “Mousetrap”, em exibição 
deste 1974. Jantar livre. Alojamento.

3ºDIA - LONDRES / PORTSMOUTH
Transfer em autocarro do hotel para a 
Estação de Waterloo. Partida do comboio 
em carruagem de 1ª classe da Estação 
de Waterloo (Londres) para Portsmouth. 
Chegada a Portsmouth Harbour. Almoço no 
pub Ship & Castle. Visitas guiadas ao navio do 
Almirante Nelson, HMS Victory e ao Museu 
Naval. Visita ao Museu de Portsmouth, onde 
iremos ver a exposição A Study in Sherlock e 
conhecer algum do espólio pessoal de Conan 
Doyle. Check in no Langstone Quays Hotel 4 
**** ou similar. Jantar livre. Alojamento.

4ºDIA - PORTSMOUTH / DARTMEET / 
PRINCETOWN / TORQUAY

Partida do hotel em autocarro para 
Dartmeet. Almoço no restaurante campestre 
The Badger’s Holt. Partida para Princetown. 
Chegada ao Hotel Duchy onde Doyle 
esteve hospedado. Visita guiada ao Parque 
Nacional de Dartmoor nas pisadas do autor 
pelos locais que o inspiraram no livro O Cão 
dos Baskervilles (“The Adventure of The 
Hound of The Baskervilles”). De Princetown 
partida para Torquay. Chegada ao Grand 
Hotel Torquay 4**** ou similar, onde Agatha 
passou a sua lua-de-mel com o seu marido 
Archie em Dezembro de 1914. Check in. 
Jantar livre. Alojamento.

5ºDIA - TORQUAY / DARTHMOUTH / 
PAINSTON / COCKINGTON / TORQUAY
Partida em autocarro para Darthmouth e 
viagem em ferry para Kingswear. Daqui 
partida em comboio a vapor para Greenway, 
recordando um dos romances de Agatha. 
Visita à Greenway House onde Agatha 
Christie viveu. Almoço livre. Partida de 
comboio de Greenway House to Paington. 
Partida de autocarro para Plymouth, com 
paragem na Oldway Mansion. Vista aos 
jardins da Torre Abbey. Chegada ao hotel e 
em hora a determinar, partida de autocarro 
para o Imperial Hotel. No começo do capítulo 
da obra com Poirot “Peril at End House” este 
hotel denominado como Majestic é descrito 
por Hastings como sendo:”In its own grounds 
on the headland overlooking the sea. The 
gardens of the hotel lay below us freely 
interspersed with palm treed. The sea was of 
a deep and lovely blue.” O terraço do hotel é 
também o cenário para o derradeiro capítulo 
da obra “Sleeping Murder’, o útimo mistério 
de Miss Marple. Agatha esteve presente 
neste hotel em diversas ocasiões e o edifício 
ainda reflete a grandeza e elegância dessa 
época. Jantar de despedida. Regresso ao 
hotel. Alojamento.

6ºDIA - TORQUAY / LONDRES / LISBOA
Partida do hotel em autocarro para a visita 
guiada pelos lugares de Agatha Christie 
em Torquay: Agatha Christie Mile, incluindo 
o Pavillion, a estátua de Agatha, o Imperial 
Hotel e Beacon Cove. Visita ao Museu de 
Torquay e à exposição sobre a autora. 
Regresso ao hotel. Partida de autocarro para 
o aeroporto com paragem em área de serviço 
para almoço livre. Chegada ao Aeroporto de 
Heathrow e formalidades de embarque.
19h50 – partida em voo regular Tap Air 
Portugal (TP 1369) para Lisboa.
22h30 – chegada a Lisboa.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de Rui Nobre durante 
toda a viagem;
• Autocarro de turismo privativo para todo 
o percurso;
• 5 noites de alojamento em hotéis de 4**** 
mencionados ou similares, com pequeno 
almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa;
• Guias locais especializados em literatura 
policial;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• 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.Rui Nobre é, desde muito jovem, um apaixonado por lite-

ratura policial. O adensar do mistério, o suspense, saber a 
razão da prática do crime, os cenários dos contos, a vida 
de escritores como Edgar Allan Poe (o grande pioneiro) 
e seus precursores - Doyle e Christie… Em 2008, che-
gou mesmo a deslocar-se a Inglaterra, com o propó-
sito exclusivo de percorrer todos os caminhos desta 
viagem exclusiva, que agora lhe propomos. Leu e 
releu livros e obras extraordinárias, cujas histórias 
partilhará com quem o acompanhar, designa-
damente, “London – The Biography” de Peter 
Ackroyd, os mais relevantes contos de Sherlock 
Holmes, Poirot, Miss Marple, Poe, e os clássicos 
Sweeney Todd e Jack, o Estripador.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

04 A 09 OUTUBRO 2020

INGLATERRA
COM RUI NOBRE

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.600€ 380€



Vinhos de 
Champagne

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

1º DIA – LISBOA 
/ PARIS / REIMS 

/ HAUTVILLER / 
CHAMPILLON

06h00 – Encontro dos 
participantes no Terminal 

1 do Aeroporto de Lisboa, 
no hall das partidas, junto 

passadeiras rolantes.
08h00 – Partida em voo 

de carreira regular Tap Air 
Portugal, para Paris (Orly)

11h25 – Chegada ao Aeroporto 
de Orly

Partida de autocarro para a 
Região de Champagne. Almoço no 

Restaurante Le Jardin Les Crayères, 
em Reims. De tarde, visita guiada 

à Abadia de Hautviller onde está 
sepultado Don Perignon. Visita e prova 
de vinhos na MÖET & CHANDON. 
Check in no Royal Champagne Hotel 
& Spa 5***** ou similar. Jantar no 
hotel (Restaurante LE BELLEVUE) e 
alojamento.

2º DIA – CHAMPILLON / AVIZE / 
ÉPERNAY / CHAMPILLON
Visita e prova de vinhos nas Caves 
CHAMPAGNE DE SOUSA, em Avize. 
Almoço no Restaurante La GRILLADE 
GOURMANDE, em Épernay. Visita e 
prova de vinhos na MAISON MERCIER 
CHAMPAGNE. Jantar no Restaurante 
Le THEÂTRE (1* Michelin), em Épernay. 
Regresso ao hotel. Alojamento.

3º DIA – CHAMPILLON / ÉPERNAY / 
REIMS / CHAMPILLON
Visita e prova de vinhos na 
CHAMPAGNE PERRIER-JOUET. 
Almoço no Restaurante COOK’IN, em 
Épernay. Visita guiada à Abadia de 
Saint Remy. Visita e prova de vinhos na 
RUINART MAISON, em Reims. Jantar no 
Restaurante Le Pavillon CG. Alojamento.

4º DIA – CHAMPILLON / REIMS / 
CHAMPILLON
Visita e prova de vinhos na CHAMPAGNE 
POMMERY. Almoço no Restaurante Le 
Foch, em Reims. Visita guiada à Villa 
Demoiselle. Visita e prova de vinhos na 
VEUVE CLIQUOT. Jantar de Despedida 
no Royal Champagne Hotel & Spa 5* 
(Restaurante LE ROYAL 1* Michelin), 
Alojamento.

5º DIA – CHAMPILLON / REIMS / DIZY / 
PARIS / LISBOA
Check out. Visita guiada à cidade de 
Reims, incluindo a Catedral. Almoço 
no restaurante Les Grains D’Argent, em 
Dizy. Partida de autocarro diretamente 
para o Aeroporto de Orly.
20h55 – partida em voo Tap Air Portugal 
para Lisboa.
22h20 – chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM
O vinho espumante mais famoso do mundo é o 
Champagne, oriundo de uma região em França 
com o mesmo nome. Sendo uma denominação de 
origem controlada, só os vinhos ali produzidos 
se podem chamar de Champagne, segundo 
as regras rígidas do seu órgão regulador, o 
Comité Interprofissional du Champagne. Ou 
seja, nenhum outro vinho espumante, em 
qualquer parte do mundo pode usar esta 
designação.

COM MARIA JOÃO DE ALMEIDA
JORNALISTA E CRÍTICA DE VINHOS

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para o percurso 
Lisboa/Paris /Lisboa, em voos regulares com direito a peça 
de bagagem até 23Kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante 
de 49,00 € (a reconfirmar e atualizar na altura da emissão 
da documentação);
• Acompanhamento da jornalista e crítica de vinhos Maria 
João de Almeida durante toda a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da Tryvel durante 
toda a viagem;
• 4 noites de alojamento no hotel mencionado ou similar 
com pequeno almoço;
• Pensão completa incluindo bebidas;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Gratificações;
• Despesas de caráter particular designadas como extras.

16 A 20 OUTUBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

 SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

4.550€ 1.280€



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista 
TRYCINE Mário Augusto durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Nova Iorque / Lisboa, em voos 
regulares United Airlines com direito a 1 peça de 
bagagem até 23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 326,92€ (a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• 5 noites de alojamento no hotel mencionado ou 
similar, sendo a última noite da viagem passada a 
bordo do avião;
• Refeições de acordo com o presente programa nos 
restaurantes mencionados ou similares;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
acompanhamento de guias locais;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Bebidas incluídas: água mineral, café ou chá;
• Jantar de despedida com espumante incluído;
• Acompanhamento Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas alcoólicas e refrigerante;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
COM MÁRIO AUGUSTO

27 OUTUBRO A 02 NOVEMBRO 2020

Visitar esta magnífica metrópole e os principais 
cenários, exteriores e interiores, destas grandes 
produções, e conhecer as histórias, os enredos e 
a magia de todas elas e das estrelas de cinema 
que as protagonizaram, como Marllyn Monroe, 
Roberto de Niro, Woody Allen, Merryl Streep, 
, Al Pacino, Audrey Hepburn, Gene Hackman 
ou Meg Ryan, pela mão e palavras de Mário 
Augusto é, como no filme, a proposta 
irrecusável que temos para si, qual 
“ATRAÇÃO FATAL”.

1ºDIA - LISBOA / NOVA 
IORQUE (MANHATTAN)

08h00 – Encontro dos 
participantes no Aeroporto 

de Lisboa (Terminal 1). 10h15 
– Partida do voo United 

Airlines (UA 65) para Nova 
Iorque. 14h40 – Chegada ao 

Aeroporto Newark. Transfer 
para o Kimpton Ink 48 Hotel 4**** 

ou similar. Jantar no Restaurante 
Gallagher’s Steakhouse, onde foi 

filmada uma cena do filme Mais 
uma questão de nervos com Robert 

de Niro. Alojamento.

2ºDIA - MANHATTAN / WEST 
ORANGE COUNTY (NJ) / BROOKLYN / 

MANHATTAN
Esta inovadora viagem pela História 

do Cinema tem início com a ida ao 
Estado de New Jersey. No Thomas Edison 

National Historical Park, situado em West 
Orange County, Mário Augusto transporta 

o grupo até aos laboratórios dos primórdios 
da Arte Cinematográfica, aproveitando-

se a oportunidade para falar das técnicas, 
equipamento e dos realizadores e atores mais 
famosos do Cinema Mudo. Almoço no Restaurante 
Highlawn Pavillion, em West Orange. Após esta 
refeição, o grupo regressa a New York City , 
mais exatamente ao Bairro de Brooklyn. O nosso 
conferencista TRYCINE faz no Museu da Imagem 
em Movimento uma sessão de enquadramento 
da História do Cinema e fala da cidade de Nova 
Iorque e sua conexão aos primeiros filmes 
rodados nos EUA. Jantar no hotel The Plaza (Sala 
The Palm Court). Regresso ao Kimpton Ink 48 
Hotel. Alojamento.

3ºDIA - MANHATTAN
Dia inteiro em Manhattan consagrado a lugares 
de filmagens na Quinta Avenida, Grand Central 
Station e Central Park. Visita ao terraço do 
Empire State Building imortalizado em King Kong 
(1933); An affair to remember (O Grande Amor da 
Minha Vida), em que Cary Grant contracena com 
Deborah Kerr e Sintonia de Amor, com Tom Hanks 
e Meg Ryan entre outros clássicos, passagem pela 
loja da Tiffanny’s onde Audrey Hepburn entra em 
cena no filme Breakfast at Tyfanny’s (Boneca de 
Luxo). Antes do almoço, passagem defronte do 
Snack Bar Katz Deli onde foi filmada a cena mais 
famosa de When Harry met Sally, com Meg Ryan 
e Billy Crystal. Almoço no Restaurante Oyster 
Bar, situado na Grand Central Station. Neste 
restaurante George Clooney interpreta o papel 
de um pai que almoça com a sua filha em One 
Fine Day (Um dia em grande). Nos cacifos desta 
estação Will Smith descobre alliens no filme Men 
in Black. Continuação do tour com travessia de 
parte do Central Park, mais exatamente no The 
Mall, onde foram filmadas cenas de Kramer versus 
Kramer (com Dustin Hoffmann e Merryl Streep) 
e Vanilla Sky (com Tom Cruise). O metro de 

Nova Iorque é a engrenagem que fez com que o 
vestido de Marylin Monroe flutuasse nessa deliciosa 
comédia de Billy Wilder (Some like it hot) com um 
toque de ousadia para os padrões da época. A maior 
parte do filme é rodada em estúdio, mas a cena do 
vestido esvoaçante é uma das mais conhecidas do 
cinema e foi rodada na Avenida Lexington, entre 
as ruas 52 e 53 onde se aproveitou o sistema de 
ventilação do Metro ali existente. Regresso ao hotel. 
Jantar no Restaurante Lavo. Alojamento.

4ºDIA - MANHATTAN / BROOKLYN / LITTLE ITALY / 
MANHATTAN
Esta jornada explica o título desta viagem sobre 
o cinema ERA UMA VEZ EM NOVA IORQUE, 
baseado no filme de Sergio Leone, Era uma vez na 
América. Passeio pedestre no Bairro de Brooklyn: 
Downtown Brooklyn, Brooklyn Heights, Brooklyn 
Bridge Park e Dumbo em que após se passar pela 
Water Street (aqui podemos ver uma das cenas 
filmadas por Leone onde surgem os rapazes 
adolescentes, protagonistas deste filme), atravessa-
se Washington Street sempre com a Ponte de 
Brooklyn à vista. Em Sutton Place Park obtém-se 
um panorama muito especial da Ponte de Brooklyn. 
O cartaz do filme Manhathan de Woody Allen foi 
aqui fotografado. A Ponte de Brooklyn é cenário 
de grandes filmes: o musical On the Town (Um dia 
em Nova Iorque, com Gene Kelly e Frank Sinatra), 
The French Connection (Os Incorruptíveis contra 
a Droga, com Gene Hackman como protagonista), 
Sex and The City, Limitless (Sem Limites, com 
Robert de Niro e Bradley Cooper). Almoço no 
Restaurante Italiano Carmine’s, em Manhattan. De 
tarde passeio a pé pelo Bairro Little Italy, onde 
muitas cenas de The Godfather (O Padrinho) e The 
Godfather II (O Padrinho II) foram filmadas. De 
recordar a espantosa cena do assassínio do mafioso 
Don Fanucci pelo seu jovem rival Vito Corleone 
(Robert de Niro) durante a Festa de San Rocco. 
Jantar no Restaurante Le Bernardin. Alojamento.

5ºDIA - MANHATTAN / ELLIS ISLAND / STATE 
ISLAND / MANHATTAN
Partida de ferry para Ellis Island. Nesta ilha o grupo 
visita o Ellis Island National Museum of Immigration 
onde os viajantes chegados de barco da Europa 
e de outros continentes à procura de trabalho e 
melhores condições de vida eram inspecionados 
antes de entrar nos EUA. Neste local histórico foram 
rodadas as seguintes películas: O Padrinho II, A 
Emigrante, Brooklyn, Ragtime. A seguir ao almoço 
no Restaurante Long Horn Steak House, em Staten 
Island, o grupo visita a Estátua da Liberdade. Jantar 
de Despedida no dia do Halloween (Dia das Bruxas) 
a bordo de um cruzeiro no Rio Hudson.

6ºDIA - MANHATTAN / LISBOA
Dia inteiramente livre para visitas de caráter 
pessoal. Almoço livre. Em hora a indicar, partida 
para o aeroporto (Newark). 20h25 – Partida em voo 
United Airlines (UA 64) para Lisboa.

7ºDIA - LISBOA
08h10 – Chegada prevista a Lisboa.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

4.850€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

980€

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

Era uma vez em
Nova Iorque



Veneza

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representantes da Tryvel 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa / Veneza / Lisboa, em voos 
regulares da TAP Portugal;
• Todos os transportes mencionados no itinerário,em 
autocarros com ar condicionado e assistência local;
• 3 noites de alojamento e pequeno-almoço em hotel 
de 4* :
• Taxas de cidade obrigatórias 3.10€ por pessoa / 
noite;
• 6 refeições, sendo: 3 jantares no hotel e 3 almoços 
em restaurantes;
• Guias locais em Português ou Espanhol, consoante 
a disponibilidade
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário (incluindo headphones):

• Basílica de Santo António de Pádua;
• Basílica de São Marcos;
• Palácio Ducal;

• Bolsa de documentação contendo informação 
sobre os locais a visitar;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (total 
aproximado € 45,00 à data de 01.09.2019, sujeitos a 
reconfirmação
aquando da emissão dos bilhetes);
• Travessia de barco Trochetto / Praça de São Marcos 
/ Tronchetto dia 03 Julho;
• Tronchetto / Tour das Ilhas Murano e Burano / Praça 
de S. Marcos / Tronchetto no dia 04 de Julho;
• Seguro de viagem Multiviagens com um capital de € 
30.000,00 para Morte e Invalidez Permanente e com 
Inclusão de riscos cataclismos naturais, terrorismo, 
guerra e epidemias;
• Mochila de viagem / bolsa de documentação;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Almoço do ultimo dia;
• Gratificações para guias, motoristas e restaurantes;
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, 
gratificações, serviço de quartos, telefonemas, etc.);
• Tudo o que não estiver devidamente especificado 
no presente programa.
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3º DIA – VENEZA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para 
o porto e embarque num tronchetto 
para dia de visitas às Ilhas de Murano 
e Burano. O incontornável de Murano 
é sem dúvida observar um artesão a 
fabricar peças com o famoso vidro 
soprado de Murano, uma demonstração 
de arte bastante impressionante. Poderá 
ver a demonstração nas pequenas lojas 
da cidade. Burano começou a ganhar 
importância no século XVI, graças 
ao trabalho árduo das mulheres que 
produziam peças de renda lindíssimas 
e muito prezadas pelos reis e rainhas 
da Europa Almoço em restaurante e em 
hora a combiner, partida em direção à 
Praça de São Marcos. Tempo livre para 
visitas. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – VENEZA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Dia 
inteiramente livre para passeios a 
gosto pessoal. Almoço livre. Em hora 
a combinar, encontro com o guia local 
no hotel e transporte para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e saída 
às 20h10, em voo TAP, com destino a 
Lisboa. Chegada pelas 22h20.

FIM DA VIAGEM

02 A 05 JULHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1.050€
SUPLEMENTO PASSEIO DE GÔNDOLA

130€  (6 pessoas/ gôndola)

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

170€

1º DIA – LISBOA / 
VENEZA / PÁDUA / 

VENEZA (MESTRE)
Comparência no 

aeroporto de Lisboa para 
formalidades de embarque 

duas horas antes da partida. 
Partida ás 07h00 em voo 

regular Tap com destino a 
Veneza. Chegada pelas 10h50. 

Encontro com o guia e saída 
em direção à cidade de Pádua. 

Almoço e início da visita com 
especial destaque para a Basílica de 

Santo António de Pádua, onde, na 
sua arquitetura, é notória a influência 

Bizantina e onde se encontra o túmulo 
do Santo português, que aqui pregou e 

morreu. Visita à Capela onde se encontram 
as relíquias do Santo. Regresso a Veneza. 
Chegada ao hotel 4**** ou similar, ao final 
do dia. Jantar e alojamento.

2º DIA – VENEZA
Pequeno-almoço no hotel. Transporte 
para o cais da cidade. Embarque para 
a bela cidade de Veneza, considerada 
Património Mundial da UNESCO e famosa 
pelos seus canais. Chegada ao Centro 
e visita de meio dia com guia local à 
Praça e Basílica de S. Marcos, ao Palácio 
Ducal e a Ponte dos Suspiros. Almoço 
em restaurante. De tarde, possibilidade 
de efectuar um passeio de gôndola pelos 
canais da cidade (opcional – não incluído). 
Regresso ao hotel e alojamento.

ITÁLIA



Suiça
1ºDIA - LISBOA / GENEBRA / CHAMONIX / 

GENEBRA
Comparência no aeroporto de Lisboa 120 

minutos antes da partida. Assistência por 
um representante da agência que ajudará nas 

formalidades de check-in e o acompanhará 
durante toda a viagem.

08h25- Partida em voo regular da Tap, com 
destino a Genebra.

11h50 – Chegada a Genebra. Assistência pelo guia 
local e partida em direção a Chamonix. Almoço em 

restaurante. Visita desta cidade situada em frente 
nada menos que o Monte Branco, o mais alto cume 

dos Alpes. No centro da cidade encontra-se a estátua 
de Horace-Bénédict de Saussure em companhia do guia 

de montanha Jacques Balmat que lhe aponta o cume do 
Monte Branco onde o naturalista e geólogo suíço pretende 

ir fazer experiências e pelas ascensões que efetuou é 
considerado por muitos como o fundador do alpinismo. 

Subida em teleférico até à estação “Le Plan” da l’Aiguille du 
Midi. Com um comprimento total de 5 420 m, são efetuados 

em cerca de 15 min e têm um desnivelamento de 2 749 m. 
Regresso a Genebra. Check in no Home Suiss Hotel Genève 4**** 

ou similar. Jantar no hotel ou em restaurante e alojamento.

2ºDIA - GENEBRA / MONTREUX / LAUSANNE
Após o pequeno almoço no Hotel, visita da cidade de Genebra, 

cidade dos negócios e da cultura, cosmopolita por excelência, é a 
mais pequena das grandes capitais, situada nas margens de grande 

beleza e muito bem cuidadas do Lago de Leman. Visita da cidade com 
destaque para o Parque das Águas Vivas, o célebre Jato de água ex-

libris da cidade, bem como o seu relógio florido no Jardim Inglês que 
existe desde 1955. É a Genéve Internacional, onde se encontra o edifício 

das Nações Unidas, bem como a sede da Cruz Vermelha / Crescente 
Vermelho, entre outras importantes organizações mundiais. Prosseguimos 
com um passeio a pé pelas ruelas da zona antiga da cidade, visitando a 
histórica Catedral de S. Pedro e continuando até ao Parque dos Bastiões 
onde se encontra o monumento dos Reformadores. Continuação para 
Lausanne, cidade que o Comitê Olímpico Internacional escolheu para 
estabelecer a sua sede desde 1914. Almoço em restaurante na cidade. 
Visita do atraente centro histórico da cidade, em sua maior parte, 
proíbe o tráfego de automóveis. Continuação para Montreux, localidade 
mundialmente conhecida por abrigar o Festival de Jazz de Montreux e 
por ser a cidade onde ocorreram os eventos de uma das músicas mais 
famosas do Rock and Roll, Smoke on the Water, da banda Deep Purple. 
Em Montreux, visita do Chateaux de Chillon a três kms de Montreaux e 
um dos castelos da Suíça mais conhecidos em todo o mundo, além de 
ser o monumento suíço mais visitado e um dos mais bem preservados 
da Europa, estando classificado como monumento. Foi mencionado por 
Lord Byron no seu livro “O prisioneiro de Chillon”. De regresso a Montreux, 
passeio pelos jardins à beira do Lago onde se encontra o famoso Casino 
que serve de anfitrião ao Festival de Jazz. Regresso a Lausanne e check in 
no Hotel Alpha Palmiers 4**** ou similar em Lausanne. Jantar no hotel ou 
em restaurante e alojamento.

3ºDIA - MONTREUX / GRUYÈRES / BERNA / INTERLAKEN / WENGEN
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Gruyères nome de um dos 
mais conhecidos queijos suíços. Visita a uma queijeira com degustação 
de queijo. Continuação para Berna. Almoço em restaurante. De tarde, 
passeio a pé pela capital da Confederação Helvética, com destaque para 
as inúmeras arcadas medievais classificadas pela UNESCO da Marktgasse 
e Krangasse, com as suas fontes e arcadas que constituem um autêntico 
centro comercial coberto, o Bundeshaus na Bundesplatz, um palácio 
renascença que abriga o Parlamento Suiço, o relógio astronómico, a 
Catedral de S. Vicente e o Fosso dos Ursos. Continuação para Interlaken, 
no Lago Thun. Chegamos a Lauterbrunnen e tomamos o comboio que nos 
leva à aldeia / estância de ski de Wengen (13 kms) e que fica a 1274 m de 
altitude. Trata-se de uma pequena vila sem carros e com vistas fantásticas 
para o vale de Lauterbrunnen. Chegada ao Hotel Arenas Resort Victoria 
Lauberhorn 4**** ou similar em Wengen. Check in e instalação. Jantar e 
alojamento.

4ºDIA - WENGEN / QUEDAS DE ÁGUA DE TRUMMELBACH / MASSIÇO DE 
JUNGFRAU / WENGEN
Pequeno-almoço no hotel e descida de comboio para o Vale de 
Lauterbrunnen. Continuação para visita das espetaculares quedas de água 
de Trummelbach. Estrondosas trovoadas e sonoros rugidos no interior 

da montanha, com águas que gorgolejam, espumam e se agitam 
violentamente: estas são as Cataratas do Trümmelbach. São as quedas 
d’água subterrâneas mais extensas da Europa, localizadas no Vale de 
Lauterbrunnen, comumente chamado de Vale das 72 Cataratas. As 
Cataratas do Trümmelbach são as únicas quedas d’água de geleira do 
mundo acessíveis por elevador, galerias, túneis, trilhas e plataformas. 
Elas carregam sozinhas a água do degelo das geleiras do Jungfrau 
vale abaixo – chegando a 20.000 litros de água por segundo. A água 
leva consigo, por ano, mais de 20.000 toneladas de seixos e pedaços 
de rocha, fazendo a montanha inteira tremer, provocando barulhos 
estrondosos. De seguida tomar-se-á o comboio de cremalheira 
de Lauterbrunnen até à Petite Scheidegg (2.061m) à descoberta 
do massiço de Jungfrau. Continuação em subida em comboio de 
cremalheira até Jungfraujoch (3471m) onde se encontra a estação de 
comboios de mais alta altitude da Europa, servida por um comboio de 
cremalheira. Ao termo da viagem, panorama espetacular e único sobre 
a montanha e os glaciares. Almoço em restaurante. Visita do Palácio 
do Gelo. Regresso ao Hotel em Wengen. Jantar e alojamento.

5ºDIA - WENGEN / LUCERNA / MONTE PILATUS / LUCERNA
Pequeno-almoço e saída para Lucerna. Visita da cidade medieval 
nas margens do Lago dos Quatro Cantões. São características as 
as suas pontes, como a da Capela, construída em madeira em 1333, 
como parte da fortificação da cidade, muito bem conservada, coberta 
e embelezada com várias pinturas, algumas de há 3 séculos, ilustrando 
cenas da historia da Suíça e local. Destacam-se a Ponte da Capela (ex-
líbris da cidade), a Ponte do Moinho, a Igreja dos Jesuítas, a Praça 
do Mercado do Vinho e Câmara Municipal e o Monumento do leão. 
Almoço em restaurante. De tarde, partida para Alpnachstadt. Trajeto 
em comboio de cremalheira até ao Monte Pilatus a uma altitude de 
2.132m e considerada uma das maiores atrações da Suiça. O trajeto é 
feito no comboio de cremalheira mais ingreme do mundo. Descida 
em teleférico até Kriens. Regresso a Lucerna. Check in no Grand 
Hotel Europe 4**** ou similar. Jantar restaurante com música típica e 
folclore. Regresso ao hotel e alojamento.

6ºDIA - LUCERNA / SCHAFFHAUSEN / QUEDAS DE ÁGUA DO RENO 
/ CONSTANÇA
Pequeno-almoço no Hotel e partida para Schaffhausen. Visita da 
cidade com as suas numerosas casas de corporação que datam da 
época gótica e barroca. Continuação da viagem para apreciar as 
maiores quedas de água da Europa, as quedas de água do Reno com 
150m de comprimentos e 25 m de altura com média de 26.450 pés 
cúbicos por segundo, subindo para cerca de 45.000 na primavera, 
com o derretimento da neve. Passeio de barco nas quedas de água. 
Almoço em restaurante nas quedas de água do Reno. De tarde, passeio 
de barco nas quedas de água. Seguimos depois para a visita de Stein 
am Rhein, localidade encantadora que conserva intacto o seu aspeto 
medieval. No ponto onde o Lago Constança se torna novamente no Rio 
Reno, fica a cidadezinha de Stein am Rhein, famosa pelo seu centro 
histórico, bem preservado, com fachadas pintadas, e pelas quais 
recebeu o primeiríssimo Prémio Wakker. Continuação para Constança. 
Jantar e alojamento no Hotel Halm 4**** ou similar.

7ºDIA - CONSTANÇA / MAINAU / PASSEIO DE BARCO NO LAGO 
CONSTANÇA / ZURIQUE
Após o pequeno almoço, visita panorâmica de Constança e da pequena 
Ilha de Mainau. Passeio de barco no lago Constança com almoço. De 
tarde, continuação para Zurique. Jantar e alojamento no Hotel Crowne 
Plaza Zurich 4**** ou similar.

8ºDIA - ZURIQUE / LISBOA
Após o pequeno almoço no Hotel, Visita da cidade de Zurique 
passando nos locais mais importantes da cidade tais como: o castelo, 
as famosas Bahnhofstrasse e niedorfstrasse, a Catedral Grossmunster, 
a Igreja de Santa Maria, a ponte Quailbrucke, a Ópera, a Igreja de São 
Pedro construída no século XIII, sendo desta forma, a mais antiga da 
cidade e situada junto à margem direita do rio Lindenhof. O que mais 
se destaca nela é o seu enorme relógio, que tem a fama de ser o maior 
da Europa. Está situado na sua torre, e a sua construção data do século 
XVI. Passagem ainda na cidade velha para visitar a Igreja Fraumunster 
com os seus famosos vitrais criados por Marc Chagall. Almoço em 
restaurante. De tarde, transporte para o aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida cerca das 18h00 em voo da Tap 
com destino a Lisboa
19h50 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em voos regulares Tap para percurso Lisboa / 
Genebra + Zurique / Lisboa, com direito ao transporte de 23 kgs 
de bagagem;
• Transporte aeroporto ao hotel e vice-versa;
• Todos os transportes em autocarro com ar condicionado;
• Estadia de 8 dias / 7 noites nos hotéis mencionados ou similares;
• Guias locais a falar português ou espanhol (consoante 
disponibilidade) em Chamonix, Genève e Montreux; Berna, Lucerna, 
Stein am Rhein, Constança e Mainau, Zurique;
• Entradas pagas incluídas : Subida de teleférico à Aiguille du Midi, 
Chateau de Chillon, Maison des Gruières, Quedas de “Água de 
Trummelbach, passeio de barco nas cataratas de Schaffhausen, 
comboio de cremalheira de Lauterbrunnen até à Petite Scheidegg 
subida em comboio de cremalheira a Jungfraujoch, visita do 
Palácio do Gelo, subida no comboio de cremalheira ao Monte 
Pilatus, descida no teleférico de Krienz, passeio de barco no Lago 
Constança;
• Programa em regime de pensão completa (desde o almoço do 1º 
dia ao almoço do 8º dia num total de 15 refeições e com jantar de 
folclore em Lucerna);
• Degustação de queijoGruyère na Maison Gruyère;
• Taxas de aeroporto, segurança e suplemento de combustível 
– sempre sujeito a reconfirmação (valor utilizado à data deste 
programa € 132,92 e a confirmar e atualizar na altura da emissão 
da documentação);
• Gratificações a guias e motoristas;
• Taxas de turismo locais;
• Seguro de Viagem– Multiviagens – MIP € 30.000 incluindo PVFM 
(Perturbação de viagem por Motivos de Força Maior);
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
• Auriculares para ouvir as explicações dos guias locais;
• Acompanhamento por representante Tryvel;
• Livro de Viagem e bolsa de documentação contendo informação 
sobre locais a visitar;
• Bolsa documentação e bolsa / mochila de Viagem Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter pessoal 
(ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.);

02 A 07 JULHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2.840€

535€

SUIÇA



Preparados para um desafio que vale pelos sonhos 
de uma vida? Prontos para explorar alguns dos 
lugares mais icónicos de África?

Gente singular. Mercados. Natureza UNESCO. 
Aldeias remotas. Espetacular vida selvagem. 
Paisagens que nos enchem peito e alma. Um 
Éden para os amantes da fotografia. Vamos 
perder-nos na magia do mais envolvente 
dos Continentes?

1ºDIA - LISBOA OU PORTO * - 
FRANKFURT - …

Comparência no aeroporto. Pelas 
14h45, saída em voo TAP para 

Frankfurt. Chegada pelas 18h30, e 
pelas 20h45 continuamos em voo 

South African até Joanesburgo. Noite 
e refeições a bordo.

2ºDIA - … JOANESBURGO – WINDHOEK
Chegada pelas 07h25, e pelas 09h30 

continuação até Windhoek. Chegada pelas 
11h25. Transporte ao centro da cidade, e 

almoço no Restaurante Joe´s Beer House. 
Dedicamos a tarde a passear pela pequena 

e tranquila capital namibiana, com destaque 
para o Forte; a Christ Church; o Centro de 

Artesanato e o edifício do Supremo Tribunal. 
Resto do dia para descanso. Jantar e alojamento 

no Avani Windhoek Hotel & Casino 5*, ou similar.

3ºDIA - WINDHOEK – HIMBA VILLAGE - ETOSHA 
NATIONAL PARK

Partimos com destino ao Etosha National Park. 
Durante a viagem visitaremos uma aldeia Himba, o 

povo indígena que vive no norte da Namíbia. Chegada 
e almoço no Safarihoek Lodge, à entrada do parque, 

onde ficaremos alojados. Estamos num parque com 
5000 km2, com paisagens fascinantes e repleto de 

savanas, rios, bosques, salinas e colinas. Uma enorme 
variedade de grandes mamíferos como leões, elefantes, 

leopardos, rinocerontes, zebras, girafas, bem como uma 
enorme diversidade de aves como flamingos ou pelicanos. 

Durante a tarde, passeio em jeep 4×4 pelo parque, em busca 
de inesquecíveis memórias. Jantar e alojamento.

4ºDIA - ETOSHA NATIONAL PARK
Dia completo de safari em jeep 4×4. Refeições durante as 
visitas. Alojamento.

5ºDIA - ETOSHA NATIONAL PARK - SKELETON NATIONAL 
PARK SOUTH – HENTIES BAY - CAPE CROSS
Viagem para a costa sul do Skeleton National Park, em busca 
dos esqueletos naufragados. São centenas de quilómetros de 
deserto arenoso, salpicado por náufragos, e que pelas diferenças 
de correntes, criaram uma diversidade de vida selvagem, como 
aves marinhas, lobos marinhos, elefantes do deserto e muito 
mais. Almoço tipo pic nic. Nessa zona, entre Henties Bay e 
Cape Cross, poderemos ainda avistar colónias de focas. Jantar e 
alojamento, em frente ao mar, no Cape Cross Lodge.

6ºDIA - CAPE CROSS - SWAKOPMUND
Curta viagem, pela costa, até à pitoresca cidade de Swakopmund. 
Fundada em 1892, é um dos melhores conservados exemplos 
de arquitectura colonial alemã do mundo, e um dos poucos 
locais fora da Europa, onde ainda existe uma minoría que fala 
alemão. Almoço no restaurante Farmhouse Deli. Passearemos 
tranquilamente pela cidade, com destaque para o Parque 
Namib-Naukluft, uma reserva ecológica para observar a famosa 
Welwitschia, e ainda o Vale da Lua. Opcionalmente poderá 
fazer um voo panorâmico sobre o deserto com a costa dos 
esqueletos, Damaraland e Brandberg. Hoje jantaremos no mais 
famoso restaurante da cidade – Jetty 1905. Alojamento no 
Strand Hotel, ou similar.

7ºDIA - SWAKOPMUND – WALVIS BAY – SWAKOPMUND
Partida para a cidade portuária de Walvis Bay. Faremos um 
cruzeiro pela lagoa de Walvis Bay, onde poderemos avistar 
golfinhos, focas, flamingos africanos, baleias entre outros. Visita 
à Dune 7, uma das maiores dunas do planeta. Almoço pic nic. 
De tarde passeamos pela Sandwich Harbour, uma lagoa natural, 
marcada por grandes dunas de um lado, e o Atlântico do outro, 
e com uma enorme diversidade de aves marinhas. Regresso a 
Swakopmund. Jantar no Restaurante The Tug. Alojamento.

8ºDIA - SWAKOPMUND – OKAHANDJA - WINDHOEK
De manhã, viajamos de volta à capital, com paragem em 
Okahandja, para visita ao mercado de artesanato e onde 
almoçaremos. Chegada a Windhoek ao início da tarde. Estamos 
já a meio desta incrível, mas cansativa viagem, e o resto do dia é 

livre para descanso, ou para gozar um pouco a tranquilidade da 
capital namibiana. Jantar e alojamento no Avani Windhoek Hotel 
& Casino 5*, ou similar.

9ºDIA - WINDHOEK – (AVIÃO) – CATARATAS DE VITÓRIA
Transporte ao aeroporto e saída em voo com destino às 
Cataratas de Vitória. Bem-vindos ao Zimbabué! O “Mosi o 
Tunya” (“O Fumo que Troveja”) divide a Zâmbia do Zimbabué e 
constitui uma das mais fantásticas e imponentes quedas de água 
do Mundo. São 1500 metros de largura e um máximo de 128 de 
altura. Almoço no Batonga Guest Lodge, no coração de Victoria 
Falls, ou similar, onde iremos ficar alojados. A meio da tarde, e 
para assistirmos ao pôr-do-sol, navegaremos pelo Rio Zambeze. 
Para os mais destemidos, há a opção de sobrevoar as cataratas, 
fazer rafting ou bungee-jumping. Arrisca banhar-se nas famosas 
“Devil’s Pools”? Ou prefere serenar no museu de Livingstone? 
Hoje o nosso jantar será uma típica experiência gastronómica, 
cultural e musical, no restaurante El Boma. Alojamento.

10ºDIA - CATARATAS DE VITÓRIA
Dia completo de visitas e actividades pelas Cataratas de Vitória. 
De manhã caminhamos pelo parque, para presenciarmos a 
diversidade de fauna e flora. Almoçaremos no Restaurante 
Jungle Junction, no provavelmente mais icónico hotel de 
África – The Victoria Falls Hotel. Algum tempo livre para relaxar 
neste paraíso natural. Ao cair da noite faremos mais um safari, 
nocturno, em busca dos Big Five (leão, leopardo, rinoceronte, 
búfalo e elefante). Possibilidade de avistar mais animais que 
aparecem mais pela noite, como crocodilos. Jantaremos em 
plena savana. Regresso ao hotel. Alojamento.

11ºDIA - CATARATAS DE VITÓRIA – KASANE - CHOBE 
NATIONAL PARK
Bem-vindos ao Botswana, puro destino de vida selvagem em 
África. País do tamanho da França, sendo que mais de um quarto 
do seu território é reservado exclusivamente à conservação da 
natureza. A área do poderoso rio Chobe é conhecida pelas 
enormes manadas de elefantes e outros animais que são 
atraídos para beber nas suas margens – esta tarde vamos 
desfrutar de um cruzeiro de barco, deslizando perto dos bancos 
de areia para apreciar, bem de perto, a riqueza desta fauna. Um 
incomparável momento “National Geographic”. Refeições e 
alojamento no Chobe Marina Lodge, com vista para o rio Chobe.

12ºDIA - CHOBE NATIONAL PARK
Dia completo de actividades pelo Chobe National Park. Neste 
parque facilmente avistaremos leões, leopardos, girafas, hienas, 
cães selvagens, cudos, antílopes, entre outros. Pensão completa 
no nosso alojamento.

13ºDIA - CHOBE NATIONAL PARK – KASANE – (AVIONETA) - 
DELTA DO OKAVANGO
Transporte ao aeroporto de Kasane, e em avioneta voaremos para 
o Delta do Okavango. Moremi e Khwai são zonas privilegiadas 
em termos de fauna, que usufruiremos intemporalmente. 
Almoço no Camp Moremi, ao lado da lagoa de Xakanaxa, onde 
ficaremos alojados. Ficaremos duas noites nesta região, na qual 
pulsa a verdadeira África. Passaremos o resto do dia num safari 
náutico a explorar o Delta do Okavango. Jantar e alojamento.

14ºDIA - DELTA DO OKAVANGO
Dia completo de actividades pelo Delta do Okavango, com safari 
náutico e por terra, em 4×4. Refeições no nosso alojamento.

15ºDIA - DELTA DO OKAVANGO – (AVIONETA) – MAUN - 
(AVIÃO) – JOANESBURGO - …
Estamos a caminho de casa. Ainda a assimilar todos os 
estímulos e desafios que tornaram esta viagem uma das mais 
icónicas e fascinantes das nossas vidas. Transporte em avioneta 
para o aeroporto de Maun e pelas 13h35 saída para Joanesburgo. 
Chegada pelas 15h10, e pelas 19h25 continuação em voo South 
African para Frankfurt. Noite e refeições a bordo.

16ºDIA - FRANKFURT – LISBOA OU PORTO*
Chegada a Frankfurt pelas 06h10 e pelas 11h40, continuamos até 
Lisboa. Chegada pelas 13h50.

Fim da viagem

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel, durante toda 
a viagem;
• Passagem aérea, em classe económica, em companhia 
aérea TAP e South African Airways, para percurso Lisboa / 
Franfurt / Joanesburgo / Windhoek e Maun / Joanesburgo 
/ Frankfurt / Lisboa, com direito ao transporte de uma 
peça de bagagem de porão até 23 kg, e respectivas taxas 
de aeroporto, segurança e combustível (592,49 € – a 
reconfirmar aquando da emissão dos bilhetes);
• Passagem aérea internas, em classe económica, para 
percurso Windhoek / Cataratas de Vitória; Kasane / Delta 
do Okavango / Maun, com direito ao transporte de uma 
peça de bagagem de porão até 23 kg;
• 13 noites de alojamento nos hotéis / lodges mencionados 
ou similares;
• Pensão completa, desde o almoço do 2º dia, ao jantar 
do 14º, num total de 26 refeições – 13 almoços (alguns 
poderão ser tipo pic nic) e 13 jantares;
• Guias locais falando Espanhol ou Inglês durante as 
visitas;
• Todas as visitas, entradas nos parques e passeios de jeep 
e barco conforme programa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Visto de entrada na Namíbia, Zimbabué e Botswana;
• Livro de viagem e mochila Tryvel;
• Taxas hoteleiras, serviços e Iva;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Opcionais e actividades radicais;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

NOTAS:
– A realização destas actividades está sujeita a condições climáticas 
favoráveis e à disponibilidade no local.
– Em função das condições do tempo, da condição do grupo ou outras 
justificáveis, o guia poderá alterar o programa.
– Grupo mínimo de 10 e máximo de 15 viajantes.
– Aconselhamos a “consulta do viajante”.

08 A 23 JULHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP COM 
INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO DE 

VIAGEM

9.925€

1.250€

120€

NAMÍBIA, BOTSUANA 
E ZIMBABUÉ

África 
Pura
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Vinhos
do Algarve

1ºDIA - LISBOA / 
QUARTEIRA / GUIA / 

VILAMOURA
09h00 – Encontro dos 

TRYWINERS em Sete Rios.
09h30 – Saída do autocarro 

para o Algarve com uma 
paragem numa área de 

serviço da A2.
13h00 – Almoço no Rest. O 

JACINTO, situado na Quarteira.
16h30 – Tarde: Visita e prova de 

vinhos na ADEGA DO CANTOR, 
em Guia. Pertence ao cantor Cliff 

Richard, que há décadas decidiu 
investir na produção de vinhos 

nesta região. Na Adega do Cantor 
produzem-se os vinhos Vida Nova 

e Onda Nova, a partir de três quintas 
ao seu redor: A Quinta do Moinho, a 

Quinta do Miradouro e a Quinta Vale do 
Sobreiro. A adega localiza-se no topo da 

Quinta do Miradouro, com vista sobre as 
vinhas e o mar, e produz vinho combinando 

técnicas tradicionais com as mais modernas 
e inovadoras tecnologias. A filosofia passa 

pelos vinhos monovarietais, mas também 
pela combinação de castas nacionais e 
internacionais.
20h00 – Check in, jantar e alojamento no 
HOTEL ANANTARA VILAMOURA ALGARVE 
RESORT 5*.

2ºDIA - VILAMOURA / ESTOMBAR / SILVES / 
ALBUFEIRA / VILAMOURA
Visita e prova de vinhos na QUINTA DOS 
VALES, em Estombar. O proprietário da quinta 
dos Vales é Karl Heinz Stock, um empresário 
alemão que alcançou fortuna nos negócios 
imobiliário e petrolífero na Rússia, e que 
faz desta propriedade de meia centena de 
hectares muito mais do que a produção de 
vinho. Há um parque de animais selvagens e 
domésticos, esculturas espalhadas um pouco 
por toda a propriedade e casas para arrendar 
com todas as comodidades. Sem dúvida, 
o lugar de excelência no Algarve, onde o 
conceito de Enoturismo atinge uma dimensão 
muito mais ampla. Almoço no Rest. O 
ALAMBIQUE, situado em Silves. Visita e prova 
de vinhos na ADEGA CONVENTO DO PARAÍSO 
(Quinta Mata Mouros), em Silves. O nome 
desta quinta poderá ter várias origens, entre 
as quais o facto de aí se terem estabelecido as 
tropas avançadas durante a reconquista cristã 
– mate-mor – ou de ali ter existido uma mata 
que era dos Mouros. Conforme se pode ver 
em documentos antigos, o nome deste local 
escrevia-se Matta de Mouros. No século XII, 
após a conquista de Silves, ali foi construído 
o Convento de Nossa Senhora do Paraíso, 

que perdurou até ao século XIX, e de que 
ainda hoje se preserva a estrutura principal. 
Recentemente, os proprietários da quinta de 
Mata Mouros decidiram iniciar o desafio de 
produzir vinhos de qualidade. Assim nasce 
em Janeiro de 2012 o projeto ‘Convento do 
Paraíso’, gerido em parceria com a família 
Soares, da Herdade da Malhadinha Nova, 
que levou para esta propriedade algarvia a 
sua equipa de enologia. Jantar Restaurante 
VENEZA em Albufeira. Regresso ao hotel. 
Alojamento.

3ºDIA - VILAMOURA / ALGOZ / ALVOR / 
VILAMOURA
Prova de vinhos na QUINTA DO BARRANCO 
LONGO, em Algoz com almoço piquenique. 
Em 1995, após terminar os estudos em Évora, 
Rui Virgínia foi morar para o Algarve para 
apoiar o sogro na dinamização da sua empresa 
de citrinos. No entanto, devido ao seu gosto 
pelo vinho, acabou por lançar-se em 2001, 
na compra de uma quinta de 36 hectares, 
em Algoz (concelho de Silves), onde plantou 
12 hectares de vinha. Os primeiros vinhos 
Barranco Longo (10 mil garrafas) acabaram por 
surgir no mercado em 2004, e desde logo, a 
aceitação por parte do consumidor foi bastante 
positiva. Anos passados de muito trabalho 
e sacrifícios, Rui Virgínia viu o seu projeto 
crescer e bem pode orgulhar-se por ser um dos 
produtores de referência da região, e o grande 
impulsionador pelo aumento da produção 
dos vinhos de qualidade no Algarve. Visita e 
prova de vinhos na QUINTA DO MORGADO DA 
TORRE, em Alvor. Esta é uma das propriedades 
mais antigas do concelho e conta hoje com 
mais de 160 hectares: 20 hectares de vinha e 
os restantes dividem-se por citrinos, cereais 
de regadio, montado de sobro e frutos secos. 
João Mendes é o proprietário destas terras, 
que lhe calharam em partilhas e pertenciam 
ao seu bisavô. Já nessa altura existia vinha e 
uma velha adega, mas foram realizados novos 
investimentos para a produção de vinhos de 
qualidade, tendo as primeiras colheitas sido 
lançadas em 1999. Hoje é um dos produtores 
de referência no Algarve. Regresso ao hotel. 
Jantar de Despedida no Restaurante do Chef 
Leonel Pereira. Alojamento.

4ºDIA - VILAMOURA / LISBOA
10h30 – Manhã livre para desfrutar do hotel e 
da praia.
13h00 – Almoço Buffet no hotel.
16h00 – Regresso a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento da jornalista e crítica de 
vinhos Maria João de Almeida durante toda 
a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da 
Tryvel durante toda a viagem;
• 3 noites de alojamento;
• Pensão Completa incluindo bebidas;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Gratificações;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

Apesar de se produzir vinho no Algarve desde o tempo 
dos fenícios, a verdade é que a qualidade do mesmo 
nunca teve grande fama. 

A região do Algarve é privilegiada pela localização 
meridional e pela proteção que lhe dá a barreira 
montanhosa de Monchique contra os ventos frios 
do norte, e pela exposição em anfiteatro virada 
a sul, que cria um clima favorável para a vinha. 
Existem no Algarve quatro Denominações de 
Origem Controlada (DOC) – Lagos, Portimão, 
Lagoa e Tavira – que nos últimos anos lançaram 
novas marcas de vinho no mercado.
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COM MARIA JOÃO DE ALMEIDA

JORNALISTA E CRÍTICA DE VINHOS

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

1.390€ 400€



1º DIA – PORTO 
OU LISBOA - SÃO 

FRANCISCO - 
MONTEREY

Comparência no aeroporto 
escolhido. Pelas 06h00, 

partida do Porto até Lisboa. 
Pelas 10h00, partida de 

Lisboa em voo directo TAP 
com destino a São Francisco. 

Chegada ao aeroporto de São 
Francisco às 14h20. Formalidade 

de desembarque e continuação, 
em autocarro, até Monterey (01h30), 

numa tranquila viagem com algumas 
incursões pela costa do pacífico. O 

resto do dia é livre e para descanso. 
Jantar e alojamento no Portola Hotel & 

Spa Monterey Bay 4*, ou similar.

2º DIA – MONTEREY - SANTA BARBARA - 
LOS ANGELES
Dedicamos a manhã a Monterey, antiga capital 
da Califórnia. Destaque para a movimentada 
Cannery Row, com a arquitectura típica e 
as antigas fábricas de sardinhas, bem como 
o antigo Fisherman’s Wharf. Com sorte, 
poderemos avistar vários leões marinhos. 
Parte da viagem até Santa Barbara será pela 
costa do pacifico, na famosa Highway 1, uma 
das mais belas estradas dos Estados Unidos. 
É um dos locais mais badalados de toda a 
Califórnia, principalmente pelas celebridades 
de Hollywood e milionários que por aqui têm 
casas. Visita ao Stearns Wharfpíer, o cais de 
madeira à beira mar; a State Street, a avenida 
mais famosa da cidade e à Old Mission Santa 
Bárbara, a igreja franciscana do séc. XVIII, 
com uma das vistas mais deslumbrantes 
da cidade. Paragem para banhos numa das 
muitas praias de Santa Barbara. Chegada 
a Los Angeles. Jantar e alojamento no The 
Millennium Biltmore 4*, ou similar.

3º DIA – LOS ANGELES – (SANTA MÓNICA – 
MALIBU – VENICE BEACH) – LOS ANGELES
Dedicamos a manhã ao cais de Santa Mónica; 
a Malibu e a Venice Beach. Algum tempo 
para gozarmos a atmosfera californiana, 
ou para dar um mergulho numa das praias 

mais famosas do mundo. Almoço em 
restaurante. Em Los Angeles, passeamos 
por Bel Air; Beverly Hills e Rodeo Drive. Na 
baixa da cidade, visita ao Grand Central 
Market, passando pelo complexo de artes 
“Music Center “ e “El Pueblo “ a parte mais 
antiga da cidade, fundada por Filipe de 
Neve, o governador espanhol da Califórnia. 
Continuação da visita por Sunset Boulevard, 
desde 1920 associada ao cinema, quando 
era apenas uma pista em terra, que ligava 
os estúdios de Hollywood às colinas onde 
se situavam as casas das estrelas. Destaque 
para a Sunset Strip com restaurantes, hotéis 
de luxo e clubes nocturnos; Hollywood 
Boulevard, com o Passeio da Fama onde 
teremos oportunidade de “pisar” as estrelas 
de cinema; o Teatro Dolby (Kodak); e o Teatro 
chinês Graumann, onde se encontram os 
autógrafos das estrelas. Jantar e alojamento.

4º DIA – LOS ANGELES – SAN DIEGO
Continuamos viagem, para sul, até San Diego. 
É a segunda maior cidade da Califórnia, e a 
mistura perfeita da sofisticação urbana com 
a cultura tranquila do litoral, que aflora o 
verdadeiro espírito da Califórnia. Visita aos 
principais locais, como Little Italy; o Gaslamp 
Quarter, que apresenta uma mistura de 
edifícios novos e históricos; a 30th Street no 
bairro de North Park; o Bairro Logan, com forte 
influência mexicana; a Old Town, local onde o 
primeiro grupo de colonizadores europeus 
se instalou e ainda um passeio pedonal pelo 
Balboa Park. Jantar e alojamento no BW Plus 
Bayside 4*, ou similar.

5º DIA – SAN DIEGO - (AVIÃO) – FLAGSTAFF
Continuamos as visitas a San Diego, com 
uma viagem pelo U.S.S. Midway Museum, 
o maior museu dentro de um navio porta-
aviões do mundo. Com os seus 204 metros 
de comprimentos, actuou entre 1945 e 
1992. Aqui poderemos subir nas aeronaves, 
helicópteros e experimentar como é pilotar 
um caça num dos simuladores de voo. 
Almoço em restaurante. Transporte ao 
aeroporto, e pelas 19h25, embarque em voo 
regular American Airlines com destino a 
Flagstaff, via Phoenix. Chegada pelas 22h45. 

Localizada na mítica “Route 66“, Flagstaff 
está rodeada por florestas e situa-se no sopé 
da mais alta montanha do Arizona, o pico 
Humphrey, com 3.850m. Transporte ao Little 
America Hotel 4*, ou similar. Alojamento.

6º DIA – FLAGSTAFF - GRAND CANYON
Dia inteiramente dedicado à visita do cartão 
postal da costa oeste: o Grand Canyon. O seu 
vale foi moldado pelo rio Colorado durante 
milhares de anos à medida que as suas 
águas percorriam o leito, aprofundando-o 
ao longo de 446kms. Chega a medir entre 6 
e 29 kms de largura e atinge profundidades 
de 1600 metros. Almoço durante as visitas. 
Possibilidade de sobrevoar o Grand Canyon 
em helicóptero. Jantar e alojamento no Best 
Western Squire Inn Grand Canyon 3* superior, 
ou similar.

7º DIA – GRAND CANYON - MONUMENT 
VALLEY – ANTELOPE CANYON - LAKE 
POWELL - KANAB
Continuamos viagem, para Monument Valley, 
região situada na reserva Índios Navajos. O 
vale é inesquecível pelas suas paisagens 
e formações rochosas. Tour em 4×4 para 
visita deste mítico cenário utilizado na 
gravação de filmes western, particularmente 
os de John Ford e John Wayne. Almoço de 
barbecue com vista para as montanhas. 
Visita ao Antelope Canyon, uma formação 
rochosa com formas inusitadas e de cores 
indescritíveis e uma verdadeira maravilha 
subterrânea da natureza. Passagem pela Glen 
Canyon Dam, no Lake Powell, um dos maiores 
lagos artificiais do mundo. Continuamos 
viagem até Kanab. Jantar e alojamento no 
Best Western Red Hills 3*, ou similar.

8º DIA – KANAB - BRYCE CANYON 
NATIONAL PARK – ZION NATIONAL PARK – 
LAS VEGAS
Partida para o Bryce Canyon, com os seus 
“castelos” erguendo-se da planície desértica. 
Apesar da sua designação de “canyon”, não 
é propriamente um desfiladeiro, mas sim 
uma espécie de anfiteatro natural, repleto de 
rochas em forma de agulha em vários tons 
de vermelho, laranja e branco. A sua elevada 
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a l t i t u d e 
garante grande 

biodiversidade 
de flora e 

fauna. Almoço 
em restaurante. 

Continuamos para 
o Zion National Park, 

o mais antigo parque 
do estado, criado em 

1919, não existindo em 
nenhuma outra parte do 

mundo uma concentração 
tão grande destas formações 

geológicas. Continuação da 
viagem até Las Vegas. Jantar 

e alojamento no Luxor Hotel & 
Casino 4*, ou similar.

9º DIA – LAS VEGAS - BARRAGEM 
HOOVER - LAS VEGAS

De manhã, pequena viagem até 
à imponente Barragem Hoover, 

localizada na fronteira entre os estados 
de Arizona e Nevada. Regresso a Las 

Vegas e resto do dia inteiramente livre 
para gozarmos a “Cidade das Luzes“. 

Almoço em restaurante. Possibilidade 
de assistir a assalto a um barco inglês no 
exterior do Hotel Treasure Island; assistir 
à entrada em erupção de um vulcão no 
exterior do Hotel Mirage; passear pela 
glamorosa Fremont Street e o famoso 
Fremont Street Experience, onde se reúne 
um show diário de luzes e cores formado por 
12,5 milhões de Led´s sincronizados; subir à 
Stratosphere, com 350m de altitude; relaxar 
no hotel, ou simplesmente passar algum 
tempo num dos muitos entretenimentos que 
a cidade proporciona. Jantar e alojamento. 
Após o jantar teremos oportunidade de ver 
o espetáculo das águas dançantes nas fontes 
do Hotel Bellagio. Alojamento.

10º DIA – LAS VEGAS – DEATH VALLEY – 
MAMMOTH LAKES
Continuamos viagem, passando pelo Death 
Valley National Park, um lugar de grande 
beleza, repleto de invulgar vida vegetal e 
animal, desfiladeiros de mil e uma cores, 

dunas de areia fina como ouro em pó, 
formações de sal mirabolantes e uma grande 
variedade de curiosos fenómenos naturais. 
Cobre uma colossal área de cerca de 1,2 
milhões de hectares, correspondendo ao 
maior parque dos EUA (excluindo o Alasca). 
Almoço em restaurante. Continuamos para o 
Yosemite National Park e ficaremos alojados 
em Mammoth Lakes. Jantar e alojamento no 
Mammoth Mountain Inn 3* sup, ou similar.

11º DIA – MAMMOTH LAKES – YOSEMITE 
NATIONAL PARK – MODESTO
Dia de visita ao Yosemite National Park, 
com as suas quedas d´água e cascatas em 
paisagens únicas, como as famosas “Cataratas 
Yosemite “, as mais altas da América do 
Norte caindo de 740m. No Glaciar Point 
terão oportunidade de ver toda a paisagem 
de Yosemite. Ao longo do parque também é 
possível ver os mais diversos animais. Visita a 
Half Dome, simbolo de Yosemite. Almoço em 
restaurante. Visita das Cataratas Bridal Veil. 
Travessia do fértil Vale de San Joaquin até 
Modesto. Jantar e alojamento no Holiday Inn 
Express Modesto 3*, ou similar.

12º DIA – MODESTO – SILICON VALLEY - 
SAN FRANCISCO
Saímos de Modesto com destino a San 
Francisco, com passagem por Silicon Valley, 
onde estão situadas várias empresas de 
alta tecnologia como a Apple, Google, HP, 
Facebook, Intel e muitas outras. Passagem 
pelos principais edifícios. Continuamos até 
São Francisco. Aproveitamos o resto do dia 
para descansar ou para um primeiro contacto 
com a cidade. Jantar e alojamento no Hiton 
Parc 55 San Francisco 4*, ou similar.

13º DIA – SAN FRANCISCO
Saída para o Fisherman´s Wharf onde 
passearmos, com destaque para o Pier 39, 
que foi renovado em 1978 para se assemelhar 
a uma exótica aldeia piscatória, para além das 
lojas, restaurantes e mercados, encontraremos 
também certamente muitos artistas de rua. 
Continuação pela Ghirardelli Square, umas 
das muitas fábricas remodeladas da cidade, 
sendo uma mistura de antigos edifícios de 

tijolo com elegantes lojas. Passagem em 
autocarro (ou, se preferir, a pé), pela Golden 
Gate Bridge, desenhada pelo engenheiro 
Joseph Strauss, até chegamos a Sausalito, 
onde terá lugar o almoço em restaurante. 
Regresso a São Francisco e partida para 
Twin Peaks, de onde de cima de duas colinas 
se obtêm a mais bonita vista sobre São 
Francisco. Continuamos por Haight Ashbury, 
com as suas casas vitorianas, embora tenha 
ficado famoso nos anos 60, na altura do 
“flower power” pelos milhares de hippies que 
aqui viviam. Jantar e alojamento.

14º DIA – SAN FRANCISCO
Haverá melhor maneira de começar o dia em 
S. Francisco, que uma viagem em eléctrico? 
Assim o faremos, na linha de “Powell”, 
passando pelo topo de Lombard street, uma 
colina que tão bem caracteriza esta cidade 
Continuação da visita pelo centro financeiro, 
um dos principais centros comerciais dos 
EUA onde se destaca o maior edifício da 
cidade com 256m: a Piramide Transamerica; 
a icónica Union Square e ainda Chinatown. 
Almoço em restaurante. O resto do dia é 
livre para gozarmos esta incrível cidade 
americana. Sugerimos passear pela Union 
Square; visitar o San Francisco Museum 
of Modern Art (SFMOMA); o Yerba Buena 
Center For The Arts; o Palace of Fine Arts ou 
ainda a Ilha de Alcatraz. Jantar. Após o jantar, 
São Francisco convida-nos a descontrair num 
dos muitos cafés e bares do centro da cidade. 
Alojamento.

15º DIA – SAN FRANCISCO - ...
Manhã inteiramente livre para actividades de 
carácter particular. Almoço em restaurante, 
e transporte ao aeroporto. Pelas 16h10 saída 
em voo TAP directo até Lisboa. Noite e 
refeições a bordo.

16º DIA – … - LISBOA - PORTO
Chegada a Lisboa pelas 11h20. Pelas 14h00, 
continuação até ao Porto. Chegada pelas 
15h00.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
TAP, para percurso Porto ou Lisboa / São Francisco 
/ Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 
uma mala de porão até 23kg e respectivas taxas de 
aeroporto segurança e combustível, no valor de 348,13 
€, à data de 12/12/2019 – a reconfirmar na data da 
emissão das passagens aéreas;
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
American Airlines, para o percurso San Diego / 
Flagstaff, via Phoenix, com direito ao transporte de 
uma mala de porão até 23kg e respectivas taxas de 
aeroporto segurança e combustível;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
• Acompanhamento por guia local, de língua 
portuguesa ou castelhana, durante toda a viagem;
• Alojamento e pequeno-almoço americano, nos 
hotéis mencionados, ou similares;
• Pensão completa, desde o jantar do 1º dia ao almoço 
do 15º, excepto jantar do 5º dia (em voo), num total de 
27 refeições (14 almoços e 13 jantares);
• Entradas e visitas em todos os parques conforme 
itinerário;
• Autocarro privativo durante todo o circuito;
• Seguro Multiviagens;
• Taxas hoteleiras, de turismo e IVA;
• ESTA (Electronic System for Travel Authorization in 
the U.S.A.)
• Gratificações a guias e motoristas locais (98.00 USD 
por pessoa);
• Bagageiros nos hotéis;
• Livro de viagem.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Voo de helicóptero no Grand Canyon;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído;

Notas: Programa está sujeito às oscilações do dólar, 
podendo sofrer ajustes.

À data de 12 de Dezembro de 2019 com uma taxa de 
1€ = 0,90 USD
Salvaguarda-se quaisquer alterações ao programa 
devido às condições atmosféricas ou outro motivo de 
força maior

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO SEGURO COM 
CANCELAMENTO ANTECIPADO, 
ASSISTÊNCIA E INTERRUPÇÃO

€6.745

€1.475

€120



Malásia,
Bornéu e
Singapura

Localizada no sudoeste asiático, a Malásia é uma das 
maravilhas do Oriente… diversa, multicultural e fascinante. 
Kuala Lumpur, a sua capital ergue-se moderna e impetuosa, 
e as suas emblemáticas Torres Petronas (até há pouco, as 
mais altas do mundo) dominam a paisagem urbana. Mas 
está cidade conserva ainda inúmeros edifícios coloniais 
no centro, bairros vibrantes, vendedores ambulantes e 
mercados noturnos cheio de vida.

Esta será uma viagem fantástica que se estende 
também mais a sul, à vizinha “Cidade Jardim” 
– Singapura, moderna, arrojada, dinâmica e 
organizada ao milímetro… onde o moderno 
encontra o tradicional, onde as borboletas 
encontram belos jardins e a noite ensaia a 
magia de um jogo de luz e cor.

1ºDIA - LISBOA / DUBAI
Comparência no aeropor-

to de Lisboa 3 horas antes 
da partida. Assistência às 

formalidades de embarque e 
pelas 14h15 partida em voo re-

gular da Emirates Airlines com 
destino ao Dubai.

00h50 – Chegada ao Dubai e 
mudança de avião.

2ºDIA - DUBAI / KUALA LUMPUR
03h10 – Partida em voo da Emirates 

Airlines com destino a Kuala Lumpur.
14h15 – Chegada a Kuala Lumpur. As-

sistência e passagem por Putrajaya, ca-
pital administrativa da Malásia e que está 

situada a25 kms ao sul de Kuala Lumpur. 
A cidade foi fundada em 19 de outubro de 

1995, convertendo-se na capital mais nova 
do mundo. Junto com Cyberjaya forma um 

centro do projeto “Multimedia Super Corri-
dor”, que foi impulsionado pelo anterior Primei-

ro-ministro Mahathir Mohamad. Desde fevereiro 
do 2001 é o terceiro território federal do país jun-
to a Kuala Lumpur e Labuan. O plano de urbanis-
mo de Putrajaya baseia-se no conceito de cidade 
jardim ao redor de um lago, cujas orlas abrigam 
diferentes entidades administrativas do governo 
malaio. Esta moderna e tecnológica urbe incorpo-
ra elementos tradicionais da arquitetura mongol, 
mourisca, bem como da ornamentação islâmica 
moghul, persa e europeia. Nos seus arredores 
situam-se o parque oval de Putra Perdana com 
seus bosques geométricos, bem como a praça 
Putra Place. Continuação para o Meliá Hotel Kuala 
Lumpur 4**** ou similar. Após chegada, check in 
e algum tempo para descansar. Jantar no Hotel.

3ºDIA - KUALA LUMPUR
Pequeno-almoço no hotel. A cidade de Kuala 
Lumpur desenvolveu-se sobre a indústria de la-
toaria, daí ser conhecida pelo nome de Royal Se-
langor, e onde veremos como as latas em minério 
são transformadas em utensílios de peltre. Visita 
também ao pão de açúcar, no interior da colina 
de pedra calcária e as Grutas de Batu, complexo 
religioso hindu com os seus santuários no inte-
rior da gruta. Todos os anos durante o festival 
de Thaipusam, os devotos hindus seguiam a pé, 
atrás de um carro em prata de duas rodas, utili-
zado em procissões, desde o Templo de Sri Maha 
Mariamman em Chinatown até às grutas de Batu. 
No último festival, quase um milhão de devotos 
participaram nestas celebrações. Almoço em res-

taurante. Durante a tarde, iremos visitar a cidade 
com os seus pontos principais tais como a visita do 
National Museum, o Templo Cheng Hoon Teng, o 
mais antigo templo chinês na Malásia (1645), e a 
Mesquita Kampung Kling, a mais antiga mesquita 
em Malaca. Subida ao deck observatório das tor-
res Petronas. Regresso ao hotel. À noite, jantar com 
show cultural. Regresso ao hotel e alojamento.

4ºDIA - KUALA LUMPUR / CAMERON HIGHLANDS
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao 
Norte para Cameron Highlands, a região de maior 
altitude do país com os seus cerca de 1500 metros 
acima do nível do mar. Nesta região encontrará fa-
mílias onde a sua sobrevivência depende do fabri-
co de cestos em bamboo, usados no transporte de 
vegetais. Paragem nas cascatas de Lata Iskandar. 
Chegada ao Strawberry Park Resort Hotel 4**** ou 
similar. Check in e almoço. De tarde, visita ainda 
a uma plantação de chá (a fábrica está fechada à 
segunda feira). Visita a uma quinta de Borboletas, 
onde se podem ver mais de 50 espécies de borbo-
letas e outros insetos. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento no hotel.

5ºDIA - CAMERON HIGHLANDS / PENANG
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção à ilha 
de Penang, uma das idílicas ilhas tropicais, conheci-
da como a “pérola do oriente”, atravessando a pon-
te de Penang, a maior da Ásia e a 3ª maior do mun-
do. No trajeto visita de Bukit Merah, o único centro 
de pesquisa de orangotangos na península da Ma-
lásia. Um curto passeio de barco no lago irá levá-
-lo até à ilha dos orangotangos, onde os primatas 
vagueiam livremente. Esta ilha singular serve como 
santuário de reprodução, bem como centro de 
conservação, investigação e educação para melhor 
compreender esta espécie ameaçada. Após chega-
da a Penang, almoço em restaurante. Continuação 
para o Hotel Bayview Beach Resort 4**** ou similar 
e tempo para descanso. Ao final do dia, saída do 
hotel para “Hill Tour” para uma vista panorâmica de 
Georgetown a capital da ilha que se orgulha ainda 
dos seus antigos edifícios coloniais e ainda do Es-
treito de Malaca. Subida em funicular até Penang 
Hill a 830 metros acima do nível do mar. Jantar em 
restaurante. Regresso ao hotel e alojamento.

6ºDIA - PENANG
Pequeno-almoço no hotel. De manhã saída para 
visita à Quinta de Borboletas de Penang experiên-
cia única num santuário tropical. Continuação para 
Georgetown, com passagem no Forte Cornwallis e 
a Avenida que são dois dos muitos recantos e es-
quinas que ainda sustentam os antigos nomes vito-

rianos e eduardinos. A Casa do Clã Khoo Kongsi foi 
um dos espaços usados para a rodagem do filme 
Ana e o Rei. A casa possui características elabo-
radamente esculpidas em alvenaria e em talha de 
madeira. Visita de uma fábrica de batik e o Templo 
da Cobra onde estão em exibição alguns exempla-
res. Segue-se a visita da Coffee Tree Shop onde se 
podem encontrar produtos de café da região como 
o famoso Café branco de Penang. Almoço em res-
taurante. Regresso ao Hotel e restante tempo livre. 
Jantar e alojamento.

7ºDIA - PENANG / KOTA KINABALU
Pequeno-almoço no hotel e transfer para o aero-
porto para embarque pelas 10h10 em voo com des-
tino a Kota Kinabalu antes chamada “Singgahma-
ta”. Chegada ao aeroporto pelas 13h00. Assistência 
e transporte para snack ligeiro (sandwiches, frango, 
sumos). Início da visita de Kota Kinabalu, a capital 
do estado de Sabá, na parte norte da ilha de Bor-
néu, localizada na Malásia. Muitas vezes chamada 
de KK. Trata-se de uma cidade costeira parcialmen-
te cercada por floresta tropical e conhecida pelos 
mercados movimentados, pelo calçadão moderno, 
pelas praias e pela Mesquita da Cidade de Kota Ki-
nabalu, à beira-mar. A cidade que renasceu após 
a destruição durante a segunda grande guerra, é 
também a porta de entrada para o Parque Nacio-
nal do Kinabalu, que abriga o Monte Kinabalu, com 
4.095 m de altitude. Visita do centro da cidade, do 
Wisma Tun Mustapha (Sabah Foundation Building), 
a Mesquita e o Sabah Museum com aspetos históri-
cos e dos povos indígenas. Chegada ao Promenade 
Hotel Kota Kinabalu 4**** ou similar. Jantar no hotel 
e alojamento.

8ºDIA - KINABALU PARK & PORING
Pequeno almoço no hotel e saída em direção ao 
Parque Nacional de Kinabalu Património da Huma-
nidade pela UNESCO, onde visitaremos a sala de 
exposições e também veremos a Montanha Jardim, 
uma das principais atrações do parque. Continua-
ção para a área termal de Poring Hot Spring, a cerca 
de 3 horas de caminho pela autoestrada. Durante 
o caminho, passaremos por pequenas aldeias. Ao 
chegar, poderemos desfrutar de uma vista espeta-
cular da área a partir do Treetop Canopy Walkway. 
Almoço em restaurante. Mais tarde,transporte de 
regresso para o resort para jantar e alojamento.
9ºDIA - KOTA KINABALU / SANDAKAN / SUKAU
De manhã cedo, pequeno almoço no hotel e trans-
fer para o aeroporto para embarque em voo pelas 
07h05 com destino a Sandakan. Após chegada pe-
las 07h45, visita do centro de reabilitação de Se-
pilok Organg Utan, onde observaremos o parente 
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mais próximo do homem 
enquanto é reabilitado 

para se adaptar à vida sel-
vagem no seu habitat natu-

ral e que está em vias de ex-
tinção e daremos um passeio 

pelas florestas tropicais de 
dipterocarpáceas em Bornéu. 

Às 11h15, partida do Centro Sepi-
lok com transfer para o porto de 

Sukau para uma curta viagem de 
barco no rio de Kinabatangan, onde 

almoçaremos no lodge. Tempo livre 
para tentar desfrutar demais avista-

mentos da fauna local. Jantar no Sukau 
Lodge 4**** ou similar e alojamento.

10ºDIA - OX-BOW LAKE (SUKAU)
Acorde de manhã bem cedo ao som do 

chamamento da natureza. Prepare-se para 
um cruzeiro ao longo do rio Kinabatangan até 

Ox-Bow Lake para observação de pássaros e 
vida selvagem. Esta é uma viagem maravilhosa 

de descoberta que começa nas águas do Mar de 
Sulu, ao largo da costa da cidade de Sandakan, 
através de uma magnífica paisagem de floresta 
de mangal. Regresso ao lodge para o pequeno 
almoço. Tempo para desfrutar da natureza onde 
poderá explorar caminhos ao longo do rio. Após o 
almoço no lodge, algum tempo livre para desfru-
tar da natureza. Durante a tarde, efetuará outro 
cruzeiro em busca da fauna e flora de que esta 
região é famosa. Jantar e alojamento no lodge.

11ºDIA - SUKAU / SANDAKAN / KUALA LUMPUR 
/ MALACA
Após o pequeno almoço, viagem a Sandakan 
com paragem na caverna gigante de Gomantong 
cujo interesse especial ser o local onde as ando-
rinhas fazem seus ninhos nas paredes e teto da 
caverna e com esses ninhos se prepara uma sopa 
considerada uma iguaria, sendo uma das comi-
das mais caras do mundo e quando mais profun-
do na caverna a ave faz seu ninho, mais caro é o 
ninho. Após a chegada a Sandakan, breve visita 
panorâmica da cidade, com o mercado central e 
a aldeia aquática com casas lacustres e o templo 
budista. Almoço em restaurante. Transporte para 
o aeroporto para embarque em voo pelas 18h25 
com destino a Kuala Lumpur. Chegada pelas 21h15 
e transporte para Malaca numa viagem com uma 
duração de cerca de 2 horas. Chegada ao Hotel 
Novotel Melaka 4**** ou similar e onde haverá nos 
quartos uma refeição fria (sandes,fruta e sumos). 
Alojamento no hotel.

12ºDIA - MALACA / SINGAPURA
Após o pequeno-almoço no hotel, visita da cidade 
de Malaca cujo território esteve durante anos sob 
a administração da coroa portuguesa e de onde a 
fé cristã foi espalhada por toda a Asia Oriental. A 
cidade foi classificada em 2008 Património Mundial 
UNESCO e nela destacam-se a Igreja de S. Pedro, 
onde S. Francisco Xavier foi sepultado, a Porta de 
Santiago, o Forte Português, as ruínas da Igreja de 
S. Paulo e o Edifício da Administração Holandesa. 
Continuação por Jonker Street, famosa pela sua in-
crível variedade de lojas de antiguidades, o Templo 
Hoon Teng o mais antigo templo chinês do país, e a 
Mesquita Kampung King, a mais antiga de Malaca. 
Almoço em restaurante. De tarde, continuação para 
Singapura. Passagem da fronteira e continuação 
para o centro da cidade. Check in no Grand Park 
City Hall Hotel 4**** ou similar. Check in, jantar e 
alojamento.

13ºDIA - SINGAPURA
Após o pequeno-almoço no hotel, visita da cidade 
de Singapura com destaque para a sua zona cen-
tral, os seus edifícios governamentais, museus, par-
ques passando por : ‘Padang’, o clube de Cricket, 
a casa do Parlamento e pelo Merlion Park onde 
se encontram duas das cinco estátuas de Merlion 
(simbolo de Singapura, cabeça de leão e corpo de 
peixe) estando as outras três no Monte Farber, Sen-
tosa e Tourism Court. De seguida, visita do Templo 
‘Thian Hock’, um dos mais antigos templos budistas 
da cidade, passagem por ‘Little India’ e visita do 
bairro árabe onde encontramos a Mesquita Sultan. 
Visita dos Jardins Botânicos da cidade onde se en-
contram o Famoso Jardim Nacional das Orquideas. 
Almoço em restaurante. De tarde, visita dos mag-
nificos e futurísticos jardins ‘Gardens by the Bay’ a 
mais recente atração de Singapura. Passeio ao lon-
go dos 128 metros de passarela do OCBC Skyway, a 
22 metros de altura e de onde se tem vistas panorâ-
micas dos jardins e do Skyline da Marina Bay. Uma 
experiência a não perder. Jantar em hotel ou em 
restaurante. Transfer para o Aeroporto. Assistência 
nas formalidades de embarque.

14ºDIA - SINGAPURA / DUBAI / LISBOA
01h40 – Partida em voo da Emirates Airlines com 
destino ao Dubai.
04h50 – Chegada ao Dubai e mudança de avião.
07h25 – Partida com destino a Lisboa em voo da 
Emirates Airlines com destino a Lisboa.
12h35 – Chegada a Lisboa ao Aeroporto Humberto 
Delgado.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em voo regular 
da Emirates Airlines para percurso Lisboa / Dubai / Kuala 
Lumpur + Singapura / Dubai / Lisboa, com direito ao 
transporte de 30 Kgs de bagagem;
• Passagem aérea para o percurso Penang / Kota Kinabalu 
/ Sandakan / Kuala Lumpur, com direito ao transporte de 
20 Kgs de bagagem;
• 11 noites de alojamento / 14 dias de viagem com estadia 
nos hotéis de 4 **** mencionados ou similares;
• Total de 23 refeições (sendo que o almoço do 7º dia 
e o jantar no 11º dia, serão refeições ligeiras tal como 
mencionado no itinerário);
• Circuito em autocarro de turismo com guias 
acompanhantes em espanhol ou português durante todo 
o circuito mencionado no itinerário;
• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no 
itinerário;
• Trajetos e passeios de barco conforme itinerário;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível ( € 429,29 
à data de 22.11.2019 – a reconfirmar e atualizar na altura da 
emissão da documentação);
• Taxas de Turismo da Malásia;
• Taxa de Governo local de Malaca;
• Taxa de Património em Penang;
• Serviço de Bagageiros nos hoteis;
• Seguro de viagem Multiviagens – MIP € 30.000;
• Bolsa e livro de viagem contendo material informativo 
sobre os locais a visitar;
• Gratificações a guias e motoristas locais;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 
colaborador Tryvel;
• Auriculares durante todo o percurso;
• Visto para entrada no Bornéu;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não mencionados e extras efetuados 
durante a estadia tais como telefonemas, minibar, 
lavandaria, etc;
• Bebidas às refeições ou fora delas;
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 
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QUARTO INDIVIDUAL

3.860€

680€



1º DIA – LISBOA - TALLINN
Saída do aeroporto de 

Lisboa, com destino a Tallinn, 
via Frankfurt. Chegada pelas 

13h10. Visita guiada pedonal de 
Tallin, cidade que conseguiu a 

sua independência de Moscovo 
durante a década passada, com 

um centro antigo e encantador. 
Percorreremos a cidade ao longo 

dos muros da cidade medieval, com 
destaque para o Parlamento; a Praça 

do Mercado; a colina de Toompea, com 
o seu castelo, a Catedral de Alexander 

Nevsky (interior), a Catedral St. Maria 
(interior), e o miradouro com a melhor 

vista da cidade. Jantar e alojamento no 
Hotel L’Ermitage 4*, ou similar.

2º DIA – TALLINN – PARNU – PARQUE 
NACIONAL GAUJA (SIGULDA) - RIGA

Aproveitaremos ainda a manhã para terminar as 
visitas a Tallinn. Saída com destino a Pärnu, para 

pequeno passeio na que é a principal estância 
balnear da Estónia. Seguimos para o Parque 

Nacional de Gauja em Sigulda (conhecido como a 
“Suíça da Letónia “). Visita às ruínas do Castelo da 

Ordem dos Cavaleiros Teutónicos (séc. XIII) e o Castelo 
Medieval de Turaida (1214) o mais bem conservado 

em toda a Letónia. Continuamos para Riga. Jantar e 
alojamento no Hotel Roma 4*, ou similar.

3º DIA – RIGA
Dia inteiro de visita a Riga, conhecida como a “Paris do 
Báltico”, cidade em cujos edifícios descobriremos vários 
estilos arquitetónicos. Passeio a pé pela cidade velha, 
através da rua de Kalfu, a Praça Livs com os seus edifícios 
medievais, a Catedral Dome, construída no séc. XIII, com 
um dos maiores órgãos do mundo, à Catedral Ortodoxa, 
a Igreja de S. Jacob e o Castelo de Riga, residência do 
presidente letão, o Monumento da Liberdade e Praça da 
Câmara Municipal. Visita ao fantástico Mercado Central 
de Riga (nos antigos hangares de zepelins alemães), e 
um dos maiores mercados e bazares de toda a Europa. 
Visita ainda ao Cemitério Brethren, com o memorial aos 
dois mil soldados mortos na WWII. Almoço durante as 
visitas. De tarde, passeio pela famosa Avenida Alberta, 
com a mais completa colecção de edifícios de Arte 
Nova. Algum tempo livre para gozar a cidade. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – RIGA – RUNDALE – SIAULIAI - VILNIUS
Visita ao Palácio Barroco de Rundale (séc. XVIII, 
considerado a Versailles do Báltico), obra desenhada 
pelo arquiteto Rastrelli, também responsável pelo Palácio 
de Inverno de S. Petersburgo e que era a residência de 
Verão dos Duques de Courland. Almoço. Paragem na 
misteriosa e intrigante “Colina das Cruzes”, visitada pelo 
Papa João Paulo II em 1993. Aqui encontramos cerca 
de 50.000 cruzes de diferentes tamanhos. Continuação 
para Vilnius. Jantar e alojamento no Courtyard by 
Marriott Vilnius City Center 4*, ou similar.

5º DIA – VILNIUS
Dia completo de visita a Vilnius, também chamada 
de “Jerusalém da Lituânia”, com uma população 
heterogénea que inclui 92 diferentes nacionalidades. 
Comecamos com uma vista panorâmica da cidade da 
Colina das 3 Cruzes; a Catedral; a Igreja de S. Casimiro, 

fundada pelos Jesuítas e dedicada ao Santo Casimiro 
Jagiello, filho do Rei da Polónia. Visita da sua Velha 
Universidade e a Igreja de S. João. Destaque para a Igreja 
de São Pedro e São Paulo, do século XVII, que constituem 
a pérola da arquitetura barroca em Vilnius, a Igreja de 
Sta. Ana e a Igreja de São Miguel, obra renascentista, 
construída em 1594, e ainda o Museu do Ambar. Subida 
de funicular e visita à Torre de Gedeminas, com uma das 
melhores vistas da cidade. Regresso a Vilnius. Jantar e 
alojamento.

6º DIA - VILNIUS – TRAKAI - KAUNAS – KALININGRADO
Saída para visita a Trakai, a capital medieval da Lituânia, 
famosa pelo seu castelo do séc. XIV, rodeado de 10 
pequenos lagos. Continuamos viagem, com paragem em 
Kaunas, a segunda mais importante cidade da Lituânia, 
fundada em 2361, na confluência dos rios Nemunas e 
Neris. Visita às ruínas do antigo castelo; a Igreja de S. 
Jorge e o antigo edifício da Câmara Municipal, conhecido 
como o “Cisne Branco” pelas suas formas e cores. 
Destaque ainda para a Casa Perkunas; com um passeio 
pela Avenida da Liberdade, o coração da cultura lituana 
e política entre as duas grandes guerras. Continuamos 
viagem até Kaliningrado. Formalidades fronteiriças. 
Jantar e alojamento Chaika Hotel 4*, ou similar.

7º DIA – KALININGRADO
Dia completo de visitas a Kaliningrado. É a antiga 
Königsberg prussiana, cidade portuária pertencente à 
Rússia, após sua anexação em 1945, e localizada num 
enclave na foz do rio Pregel, que desagua no lago 
Vístula, conectado por sua vez ao mar Báltico pelo 
estreito de Baltiysk. Destaque para as Portas da Cidade 
de Brandenburg; Rossgarten; Friedland e de Koenig, 
as poucas de restaram após os bombardeamentos na 
2ª Guerra. Na ilha de Kant, visitaremos a Catedral de 
Kaliningrado, Património Unesco, com a sua fachada 
de tijolos do séc. XIII. Aqui encontraremos também a 
tumba de Immanuel Kant. Passearemos pela Vila dos 
Pescadores, um bairro com edifícios de estilo alemão, 
com destaque para o seu farol; a Avenida Leninsky; a 
Pobedy Platz; a Estação de comboios (Hauptbanhof); 
a Avenida Moscovskiy e o Museu do Amber, localizado 
às margens do lago Verkheneye. Destaque ainda para a 
Igreja Juditten; o Parque da Juventude e passagem pelo 
estádio do Campeonato do Mundo de 2019. Algum tempo 
livre para gozarmos a cidade, ou para descobrirmos o 
Museu Marítimo, ou o Museu Bunker. Jantar e alojamento.

8º DIA – KALININGRADO – GDANZK – LISBOA
Saída para Gdansk, onde chegaremos a meio da manhã. 
Visita desta bela cidade portuária, com uma importante 
história, meticulosamente reconstruída à imagem da 
sua glória da Liga Hanseática após ter sido destruída na 
Segunda Guerra Mundial. A Cidade Velha é decorada com 
magníficos edifícios, igrejas góticas, a Corte de Artus 
(sede dos comerciantes na época que a cidade pertencia 
à Liga Hanseática) e a fonte de Netuno. Caminharemos 
pela Rua Dluga até chegar ao Mercado Longo, um dos 
mais belos da Europa, observando a elegante arquitetura 
dos edifícios enquanto conhecemos alguns factos sobre 
a cidade, pois foi a sede do Partido Nazi e, ao mesmo 
tempo, a primeira cidade livre da Polónia. Ao início da 
tarde, transporte ao aeroporto e pelas 17h00, saída 
em voo Lufthansa com destino a Lisboa, via Munique. 
Chegada pelas 21h40.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
regulares Lufthansa, Lisboa / Tallinn, via Frankfurt e 
Gdanzk / Lisboa, via Munique, com direito ao transporte 
de uma mala de porão até 23 kg e respectivas taxas de 
aeroporto, segurança e combustível, no valor de 191.87 €, 
a 18/02/2020 – sujeitos a confirmação aquando emissão 
dos bilhetes;
• Pensão Completa, desde o jantar do 1º dia ao jantar do 
7º dia (6 almoços e 7 jantares);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante toda 
a viagem;
• Guia local (de um dos países bálticos), de língua 
portuguesa ou castelhana (consoante disponibilidade) 
durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo durante todo o 
circuito;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados, 
ou similares;
• Guias locais para visita a Tallinn, Riga e Vilnius, de língua 
portuguesa ou castelhana (consoante disponibilidade);
• Todas as entradas e visitas conforme programa;
• E-Visa para entrada no Enclave de Kaliningrado;
• Seguro Multiviagens;
• Bolsa de Viagem Tryvel e Livro de Viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído.

Voos do Porto – consulte-nos

21 A 28 JULHO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1 645 €

285€

As capitais Bálticas, com as suas heranças da 
vizinha Rússia, mas com muito de si próprias 
também, são um passeio por um tempo de 
lendas, castelos, mitos, rituais e histórias pagãs, 
bosques centenários, lagos mágicos e cidades 
simpáticas que souberam conciliar a sua bela 
arquitectura com os tempos modernos. A 
prová-los estão as noites animadas e os 
seus ambientes jovens. Entraremos no mais 
misterioso enclave em território europeu 
-Kaliningrado, com uma natureza quase 
selvagem, num panorama de contrastes 
de influências e de arquitetura, com 
história pelas distintas épocas das 
influências polaca, alemã e russa.

ESTÓNIA, LETÓNIA E LITUÂNIA
COM KALININGRADO

Capitais Bálticas 
e o misterioso enclave 
de Kaliningrado



Colômbia,
Realismo Mágico

É um dos países com maior biodiversidade do planeta, 
bem com uma enorme diversidade da etnicidade, com 
influências indígenas, europeias e africanas, e o 2º país 
mais populoso da América do Sul. Desde a floresta 
densa amazónica e das praias de mar azul caribenhas, 
possui muitas cidades e povoados considerados 
patrimónios históricos. A Colômbia é hoje um país 
moderno e de vibrantes cidades que se misturam 
com espetaculares paisagens, que tenta recuperar 
da fama de país violento. Viaje connosco pelo 
país de Simón Bolívar, herói da independência 
colombiana, do infame Pablo Escobar, e de 
Gabriel Garcia Marques, um dos autores mais 
importantes do século XX.
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1ºDIA - LISBOA / 
MADRID / BOGOTÁ

Comparência no 
aeroporto de Lisboa, 120 

minutos antes da hora 
de saída. Assistência nas 

formalidades de embarque.
06h40 – Partida em voo 

regular da Ibéria com destino 
a Madrid.

09h05 – Chegada a Madrid e 
tempo de escala.

12h30 – Continuação da viagem 
em voo regular Ibéria com destino 

a Bogotá. Refeições a bordo.
15h45 – Chegada a Bogotá. 

Assistência local e transporte para o 
Hotel. Bebida de boas vindas, check 

in e alojamento no Hotel Bogotá Plaza 
5***** ou similar. Jantar no Hotel.

2ºDIA - BOGOTÁ / ZIPAQUIRÁ / BOGOTÁ
Pequeno almoço no hotel. A capital 
impressiona com sua mescla de 
modernidade, centro histórico, excelentes 
hotéis, lojas, bares e restaurantes. 
Começamos com um passeio pedonal 
pelo bairro de La Candelária, onde estão 
bibliotecas, museus, bares, livrarias e 
prédios que fazem parte da história do 
país e pela Plaza de Bolivar com os seus 
edifícios emblemáticos como o Capitólio 
Nacional; a La Casa de los Comuneros e 
Catedral Primada. Visita ao emblemático 
Museu do Ouro para admirar uma das 
mais importantes coleções da metalurgia 
préhispânica no Mundo; ao Museu da 
Esmeralda e ao Museu Botero. Subida ao 
Cerro de Monserrate, a 2.600 metros, de 
onde se tem uma maravilhosa e abrangente 
vista da cidade. Almoço em restaurante 
durante as visitas. Saímos para a povoação 
de Zipaquirá, a uma hora de distância de 
Bogotá. Visita da Catedral do Sal, construída 
no interior das minas de sal e um santuário 
católico, um dos mais célebres do país. 
Regresso a Bogotá. Jantar e alojamento.

3ºDIA - BOGOTÁ / (AVIÃO) / SANTIAGO DE 
CALI
Pequeno almoço no hotel. Bem cedo, transporte 
ao aeroporto e partida pelas 09h09 em voo com 
destino a Cali. Chegada pelas 10h20. Estamos 
na terceira maior cidade, na capital da salsa 
colombiana. É a cidade das mulheres bonitas, 
homens que sabem dançar de verdade, de ruas 
estreitas, de casas coloniais e considerada por 
muitos como sendo a Colômbia no seu estado 
mais puro. Almoço típico. Visita da cidade com 
destaque para o centro histórico; os morros de 
Cristo Rey e das Tres Cruces; a Iglesia La Eremita 
e o Bairro de Santo António. Aqui é obrigatório 
visitar uma escola de salsa, onde teremos 
aulas com bailarinos profissionais. Jantar em 
restaurante. Alojamento no Hotel Four Points by 
Sheraton 4**** ou similar.

4ºDIA - SANTIAGO DE CALI / GUADALAJARA DE 
BUGA / CARTAGO / EJE CAFETERO / PEREIRA
Pequeno almoço no hotel e saída por estrada, 
para norte, com destino ao Eje Cafetero, com 
paragem em Buga, para visita à Basílica Del Señor 
de los Milagros. Almoço em restaurante durante 
o percurso. Paragem em Cartago, famosa pelos 
seus bordados artesanais e arquitetura colonial. 
Continuamos para o Eje Cafetero, região onde 
se cultiva o melhor café do mundo. Jantar e 
alojamento no Hotel Sonesta Pereira 5***** ou 
similar na cidade de Pereira.

5ºDIA - PEREIRA / SALENTO (VALLE DEL 
COCORA) / PEREIRA
Após o pequeno almoço no hotel, saída para visita 
ao Valle del Cocora e a Salento. Na cordilheira 
central colombiana, o vale é pontuado pelas 
majestosas “palmas de cera”, palmeiras que, 
com 70 metros de altura, são a árvore símbolo 
da Colômbia. Continuação para o bosque de 
névoa onde apreciaremos a biodiversidade 
de fauna e flora. Caminhada ecológica pela 
Reserva Natural del Cocora. Visita da povoação 
de Salento, uma das joias da região, com as 
suas casas coloridas com as varandas típicas 
e lojas de artesanato. Almoço em restaurante. 
De tarde visita da “Finca del Ocaso”. A região 
ainda abriga uma boa quantidade de arrieros 
(tropeiros) que, sempre ao lado de suas mulas 
carregadas de café, continuam sendo uma das 

imagens mais tradicionais deste zona do país. O 
café arábica aqui cultivado produz duas colheitas 
por ano, e o seu sabor e o aroma são mais suaves 
do que noutras variedades, mesmo contendo o 
dobro de cafeína. Esta será uma visita guiada 
pelos cafezais, onde teremos oportunidade de 
conhecer todo o processo de cultivo. Neste dia 
uma parte do percurso será feito nos tradicionais 
Jeeps Willys! Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

6ºDIA - PEREIRA / ARMENIA / (AVIÃO / SANTA 
MARTA)
Pequeno almoço no hotel. Bem cedo, transporte 
ao aeroporto de Armenia. Pelas 10h21 partida em 
voo para Santa Marta, no caribe colombiano e a 
cidade da última residência do libertador Simón 
Bolívar. É rasgada pelo mar do Caribe e por 
um conjunto de enormes montanhas da Serra 
Nevada, cujos picos podem ser vistos em dias 
ensolarados. Chegada pelas 11h52. Assistência 
e almoço em restaurante. De tarde, visita pelo 
centro histórico, com um rico conjunto de casas 
coloniais, com a Catedral – conhecida também 
como Basílica Menor; a Casa da Alfândega, sede 
do Museu do Ouro de Tayrona; o Monumento a 
Pibe Valderrama e visita à Quinta de San Pedro 
Alejandrino, local onde Simón Bolívar passou os 
seus últimos dias. Continuação para o Hotel Best 
Western Plus 4****ou similar. Jantar e alojamento 
no hotel.

7ºDIA - SANTA MARTA / PARQUE NACIONAL 
TAYRONA / SANTA MARTA
Pequeno almoço no hotel. Dedicamos o dia ao 
Parque Nacional Tayrona. Saída do porto, em 
lancha, até ao parque. Estendendo-se desde 
a Sierra Nevada até ao mar das Caraíbas, 
este parque, com 15 mil hectares, praias de 
areia fina, enseadas à sombra de palmeiras, 
bosques, manguezais, recifes do coral e uma 
rica biodiversidade, é considerado Reserva 
da Biosfera pela Unesco. Caminhada relaxada 
descobrindo estas praias e a paisagem 
circundante. Esta região ainda é o território 
do povo Tayrona, que habitam nas zonas mais 
privadas do parque. Almoço em restaurante. 
Tempo livre para gozar as belezas naturais e das 
belas praias. Regresso a Santa Marta. Jantar e 
alojamento.

COLÔMBIA



8ºDIA - SANTA MARTA / 
BARRANQUILLA / CARTAGENA 

DAS INDIAS
Após o pequeno almoço no hotel, 

viajamos por estrada até Cartagena 
da Índias, ao longo da costa caribenha. 

Visita panorâmica a Barranquilla, 
conhecida como a Porta de Ouro da 

Colômbia pois no final do século XIX 
era entrada de viajantes e mercadorias. 

Barranquilla é também famosa pelo seu 
Carnaval, declarado pela Unesco Obra Mestra 

do Patrimônio Oral e Intangível da Humanidade. 
Almoço em restaurante durante o percurso. 

Chegada a Cartagena das Índias ao final do dia. 
Check in no hotel Almirante Cartagena 5***** ou 

similar. Jantar e alojamento.

9ºDIA - CARTAGENA DAS INDIAS / ISLA DEL 
ROSARIO / ISLA MANAGUA / CARTAGENA DAS 

INDIAS
Pequeno almoço no hotel e saída em lancha rápida 

para as paradisíacas Ilhas do Rosário, arquipélago de 
pequenas ilhas de coral como as contas de um rosário. 

A primeira paragem é feita no Parque Nacional das Ilhas 
do Rosário para visita do Aquário San Martin. Continuação 

da visita panorâmica pelas diversas ilhas que formam este 
arquipélago. Paragem numas das ilhas para almoço típico e 

tempo livre para desfrutar das magníficas praias. Regresso a 
Cartagena ao final da tarde. Jantar e alojamento.

10ºDIA - CARTAGENA DAS INDIAS
Pequeno almoço no hotel. Localizada no caribe colombiano, 

Cartagena foi sede do importante porto durante o período colonial 
e por isso alvo de muitos ataques piratas. Tem praias paradisíacas, 

mas o seu principal atrativo é mesmo a história, a arquitetura dos 
casarios coloniais e as muralhas. Uma cidade cujo valor repousa na 

afetuosidade das duas gentes, na riqueza material da sua arquitetura e 
nas infinitas expressões culturais de um povo aguerrido e valente. Aqui 

muito encontramos da vida e obra de Gabriel Garcia Marquez, o seu mais 
ilustre morador. Destaque para os bairros de Bocagrande; a Catedral, uma 

das mais antigas da América; o Palácio da Inquisição; a Casa de San Pedro 
Claver e a Praça da Aduana. Visita ao Castelo de San Felipe de Barajas, uma 

das maiores construções feita por espanhóis no Novo Mundo; ao Museu do 
Ouro e ao Parque Bolivar. Almoço em restaurante. Cartagena das Índias merece 

todo o nosso tempo, portanto a tarde é inteiramente livre para passearmos, 
fazermos compras, ou simplesmente gozarmos o ambiente caribenho numa das 

muitas esplanadas. Jantar e alojamento.

11ºDIA - CARTAGENA DAS INDIAS / (AVIÃO / MEDELLÍN)
Pequeno almoço no hotel. Transporte ao aeroporto e saída 
pelas 09h50 em voo com destino a Medellin. Pelas 11h04, 
chegada a Medellín, a segunda maior cidade colombiana, 
cidade natal de Fernando Botero, um dos artistas mais 
expressivos da Colômbia, e de Pablo Escobar. A imagem da 
cidade com cartéis de droga, níveis recordes de homicídio, 
e pobreza generalizada é obsoleta, pois Medellín é hoje uma 
cidade vibrante e cosmopolita, além de totalmente segura. 
A melhor maneira de nos movimentarmos em Medellin é de 
metrocable (teleférico). Assim o faremos. Destaque para o 
Parque del Poblado; a Plaza Botero, com obras em bronze do 
artista; o Parque dos Pés Descalços, com os seus espelhos 
de água e a Catedral Metropolitana. Foco ainda na temática 
do narcotráfico e na vida de Pablo Escobar, com visita à 
Comuna 13. Até há dez anos esta favela liderava como um 
dos mais perigosos do mundo, mas hoje, pacificada, é uma 
tela para a arte urbana repleta de cor e um local de visitas 
aos turistas mais curiosos. Almoço em restaurante durante 
as visitas. Continuação para o Hotel Poblado Plaza 5***** ou 
similar e check in. Jantar e alojamento no hotel.

12ºDIA - MEDELLÍN / PEÑOL / GUATAPÉ / CARMEN DE 
VIBORAL / MEDELLÍN
Pequeno almoço no hotel. Visita do maciço de Peñon de 
Guatapé. A cerca de 70km de Medellín, o Peñol conta com 
200 metros de altura e seiscentos e muitos degraus. Toda 
esta bela região é formada por ilhotas, uma espécie de 
península. Almoço típico no município de Guatapé com 
as belas fachadas típicas do casario. Continuamos para a 
pequena povoação de Carmen de Viboral, famosa pela sua 
cerâmica. Regressamos a Medellín. Jantar no Restaurante 
Andrés Carne de Res – uma experiência gastronómica, 
cultural e musical que nos transportará para a realidade 
colombiana. Regresso ao hotel e alojamento.

13ºDIA - MEDELLÍN / MADRID
Após o pequeno almoço, continuamos as visitas a Medellín, 
com visita ao Parque Arví, para uma relaxada caminhada 
matinal, nesta reserva ecoturística. Almoço em restaurante 
no centro de Medellín. Tempo livre no centro de Medellín 
antes do transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque. Pelas 21h35 saída em voo regular Ibéria com 
destino a Madrid. Refeições e noite a bordo.

14ºDIA - MADRID / LISBOA
14h40 – Chegada a Madrid e mudança de avião.
15h40 – Continuação da viagem em voo regular Ibéria com 
destino a Lisboa.
16h05 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Madrid / Bogotá / Madrid / 
Lisboa, em voos regulares da Ibéria com direito ao 
transporte de 23 kgs de bagagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Bogotá / Cali + Arménia / Bogotá Santa 
Marta + Cartagena / Medellin, em voos regulares 
da Avianca;
• 12 noites / 14 dias de viagem em alojamento em 
hotéis de 4* e 5* mencionados ou similares;
• 12 pequenos almoços nos hoteis;
• 24 refeições;
• Todos os transportes como indicado no programa;
Autopullman, com ar condicionado, durante todo 
o percurso;
• Guias locais de idioma castelhano;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário;
Percurso em Jeeps Willys em Pereira;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
no montante de € 490,97 (à data de 12.12.2019 – 
a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Seguro de viagem – Multiviagens – MIP € 30.000 
com PVFM;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 
representante TRYVEL;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Auriculares durante todo o percurso;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário 
e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, 
mini-bar, lavandaria, etc.);
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

3.630€

442€

17 A 30 AGOSTO 2020



Festival Rossini
Música na Costa do Adriático

ITÁLIA
COM ANDRÉ CUNHA LEAL

Rossini nasceu em 1792 na cidade italiana de Pesaro. Começou por ter lições de 
cravo, e ao mesmo tempo, trabalhava como vendedor de bebidas alcoólicas. Aos 
14 anos apaixona-se pelas composições de Haydn e Mozart, admirando também 
as óperas de Cimarosa. Compôs a sua primeira ópera aos 18 anos, La Cambiale di 
Matrimónio, e o seu primeiro grande sucesso veio com a montagem em Veneza 
de Tancredi, uma ópera séria, deste que foi um mestre das óperas cómicas. Foi 
sempre um homem de boa disposição, embora hipocondríaco, de natureza 
gregária e um dom e capacidade incomuns para o humor.

1ºDIA - LISBOA / BOLONHA / FORLI 
/ PESARO

05h45 – Encontro dos participantes 
no Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa.

07h45 – Partida em voo Tap Air 
Portugal (TP 872) para Bolonha.

11h30 – Chegada ao Aeroporto de Bolonha 
e transporte em autocarro para Forli para 

almoço no restaurante Ambasciata di 
Puglia, A seguir à refeição visita à Abazzia 

di San Mercuriale e ao Castello Rocca di 
Ravaldino, onde César Bórgia capturou a 

sua inimiga Catarina Sforza, a 12 de janeiro de 
1500. Partida para Pesaro com check in no Hotel 

Savoy 4**** ou similar. Jantar livre e alojamento.

2ºDIA - PESARO / RAVENNA / SAN MARINO / 
RIMINI / PESARO

Partida em autocarro para Ravena. Visita ao 
Mausoléu de Galla Placidia e Basilica San Vitale 

onde se encontram os famosos mosaicos bizantinos. 
Almoço no Restaurante La Terrazza, na República de 

San Marino. Em Rimini visita ao Castello Sismondo e 
ao Templo Maletestiano (catedral). Regresso a Pesaro. 

Jantar livre. Alojamento.

3ºDIA - PESARO
De manhã, em Pesaro visita pedestre à cidade velha: Rocca 
Costanza, a Catedral, o Palazzo Ducale e a Casa de Rossini. 
Almoço no Restaurante Nostrano di Stefano Ciotti. Tarde e 
jantar livres. 20h00 – Ópera Elisabetta, Regina d’Inghilterra, 
de Rossini. Regresso ao hotel. Alojamento.

4ºDIA - PESARO
11h00 – Ópera Il Viaggio a Reims, de Rossini. Almoço no 
Restaurante Lo Scudiero. Tarde e jantar livres.
20h00 – Ópera Mosè in Egitto, de Rossini.
Regresso ao hotel. Alojamento.

5ºDIA - PESARO / ANCONA / ASCOLI PICENO / PESARO
Tour de dia inteiro à província de Marche incluindo a visita 
a Ancona, um almoço piquenique numa azienda agricola e 
vista a Ascoli Piceno. Regresso ao hotel. 19h00 – Ópera Il 
Cambiale di Matrimonio, de Rossini. Regresso ao hotel, jantar 
livre. Alojamento.

6ºDIA - PESARO
Manhã e almoço livres em Pesaro. 16h00 – Concerto Sei 
Sonate a Quattro, de Rossini. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

7ºDIA - PESARO
Dia e almoço livres em Pesaro. 20h00 – Concerto Stabat 
Mater, de Rossini. Jantar de despedida no Restaurante L’Amo 
Osteria di Mare. Regresso ao hotel. Alojamento.

8ºDIA - PESARO / BOLONHA / LISBOA
Em hora a indicar, transporte para Bolonha. Partida em voo 
de carreira regular para Lisboa. Almoço livre.
12h15 – Partida em voo Tap Air Portugal (TP 871) para Lisboa. 
14h15 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista 
André Cunha Leal durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Bolonha / Lisboa, em voos 
regulares Tap Air Portugal com direito a 1 peça de 
bagagem até 23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 40,00€ (a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• 7 noites de alojamento no hotel mencionado ou 
similar;
• Refeições de acordo com o presente programa 
incluindo água mineral, café ou chá e vinho ou 
cerveja no último jantar;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
guias locais em português ou inglês quando 
mencionado;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

15 A 22 AGOSTO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

4.650€

SUPLEMENTO
QUARTO  INDIVIDUAL

990€



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento especializado do Prof. Vítor Teixeira 
durante a viagem;
• Passagem aérea, em classe económica, em voo regular 
Iberia, para percurso Lisboa / Argel e Oran / Lisboa, via 
Madrid, com direito ao transporte de 23kg de bagagem de 
porão, com taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(52,39 €, a 04/12/2019 – sempre sujeitos a confirmação 
aquando da emissão dos bilhetes);
• Passagem aérea, em classe económica, em voo Air 
Algerie, para percurso Constantine / Ghardaia / Argel, 
com direito ao transporte de 20kg de bagagem de porão, 
com taxas de aeroporto, segurança e combustível;
• Viagem de comboio, em primeira classe, entre Argel 
e Oran;
• Pensão completa, desde o almoço do 1º dia, ao almoço 
do 11º (21 refeições – 11 almoços e 10 jantares);
• Alojamento e pequeno-almoço nas unidades hoteleiras 
mencionadas, ou similares;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia local, de língua espanhola ou inglesa (conforme 
disponibilidade, e se necessário, com tradução do nosso 
guia) durante todo o circuito;
• Todas as entradas, visitas e museus conforme itinerário;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Visto de entrada na Argélia (aprox. 60.00€);
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
• Seguro Multiviagens;
• Livro de viagem Tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP COM 
INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO 

ANTECIPADO DE VIAGEM

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.845€

45€

455€

Argélia,
tão perto
e tão longe

1º DIA – LISBOA OU PORTO* - 
ARGEL

Comparência no aeroporto 
escolhido. Partida em voo Iberia 

com destino a Argel, via Madrid. 
Chegada pelas 12h10 e transfer 

ao centro da cidade. Almoço em 
restaurante. O nosso mundo começa 

hoje mesmo a ganhar novas tonalidades. 
Da tarde passeamos calmamente pela 

cidade, para nos ambientarmos a esta nova 
realidade. Destaque para Makam Echahid, 

um imponente ícone que comemora a luta da 
Argélia pela independência e subida à singular 

basílica Notre-Dame de África, obra católica 
recentemente restaurada com história de culto 

repartido. Jantar típico no ‘coração’ de Argel, 
num ambiente ideal para conhecemos os nossos 

companheiros de viagem. Alojamento para o Hotel 
El Aurassi 5*, ou similar.

2º DIA – ARGEL - CHERCHELL – TIPASA - TOMB OF 
THE CHRISTIAN – ARGEL

Em Cherchell, antiga ‘cesareia’ romana a uns 100 
quilómetros de Argel, visitamos o riquíssimo Museu 

Arqueológico, bem como o Museu da Moeda e os seus 
jardins. Conheceremos ainda os banhos romanos. Após o 

almoço exploraremos o impressionante complexo de Tipasa, 
Património Mundial pela Unesco. Púnicos, fenícios, romanos, 

cristãos e bizantinos deixaram aqui a sua marca. Haverá 
tempo para conhecemos o “tumulo do cristão”, um magnífico 

mausoléu, também destacado pela Unesco. Regresso a Argel. 
Jantar em restaurante. Alojamento.

3º DIA - ARGEL
Dia inteiramente dedicado à encantadora Argel, com o seu ar 
parisiense parada no tempo. Vamo-nos perder na velha ‘Casbah’, 
um labirinto de ruelas pitorescas, para melhor percebermos a vida 
quotidiana. A curiosidade é a melhor forma de nos encantarmos 
pelos edifícios abraçado pela decadência, num mundo 
surpreendente e autêntico. A antiga Mesquita Sidi Ramdane; 
a fonte Bir Chebana; o mausoléu Sidi Abderahmane; o Palácio 
Mustapha Pasha (actual Museu da caligrafia arábica); o Jardim 
Botanico Hamma, uma joia ecológica e a Centennial House, fazem 
parte do nosso roteiro. O dia de intensa descoberta prosseguirá 
com passeio pela marginal, pelo Teatro Nacional e pelo típico 
mercado de Bâb El Oued. Jantar típico e regresso ao hotel.

4º DIA – ARGEL - DJAMILA – SETIF
Rumaremos a Djémila, segundo a UNESCO, das mais belas e bem 
preservadas ruínas romanas do Mundo. “Caçar, tomar banho, 
brincar, rir — isso é que é vida!”, diz, em latim, uma inscrição em 
placa encontrada por arqueólogos na praça pública. Destacaremos 
o Arco de Caracala, as Grandes Termas, a Basílica e o museu com 
os belos mosaicos. Almoço. Seguimos para Setif. Haverá tempo 
para uma caminhada exploratória das ruas comerciais de Setif. 
Pernoitamos no Novotel 4*, ou similar.

5º DIA – SETIF – TIMGAD - MEDRACEN – LAMBESE - 
CONSTANTINE
Partida para o admirável complexo romano de Timgad, mais 
um soberbo lugar Património Mundial da UNESCO. Almoço em 
restaurante. Lambaesis, que foi o coração da presença militar 
romana em África e o que restou da cidade, também fará parte 
do nosso circuito. Continuamos para Constantine, passando 
ainda por Medracen, um fotogénico mausoléu real dos berberes 
numídias. Constantine é um destino de emoções fortes, que 
vão muito para além das suas conhecidas pontes em cenários 
dramáticos. São quatro sobre o rio Rhumel que se exibem, em 
alguns pontos, a mais de 300 metros acima do solo, num abismo 
que liga a cativante zona antiga a uma nova parte da cidade num 
cenário esboçado em profundos desfiladeiros e impressionantes 
penhascos rochosos. Com casas que parecem agarrar-se em 
desespero para não caírem nas perturbantes ravinas. Não admira 
que o imperador Constantino I, que a reconquistou e reconstruiu, 
a tenha rebaptizado com o seu nome. Um bastião praticamente 
intransponível. Jantar e alojamento no Marriott Hotel Constantine 
5*, ou similar.

6º DIA – CONSTANTINE – (AVIÃO) - GHARDAIA
De manhã, entraremos na Emir Abdelkader, a maior mesquita da 
Argélia; passearemos pelo mercado; visitaremos o Bey Palace, um 
legado romano e ainda visitaremos o Museu Cirta Constantino, 
que nos apresenta uma diversificada gama de arte, esculturas e 
artefactos recuperados de sítios arqueológicos, todos focados na 
rica cultura e história da Argélia. Transporte ao aeroporto e pelas 
14h40 voaremos até Ghardaia. Chegada pelas 16h20 e transporte 
ao hotel. Ficaremos, duas noites, num alojamento típico, e 
certamente do melhor que conseguiríamos nesta zona do país. 
Jantar e alojamento no Tarist Guest House em Beni Izguen.

7º DIA - GHARDAIA – VALE M´ZAB - GHARDAIA
Um olho. Um dos dois. E apenas um. É tudo o que podemos 
apreciar numa mulher ibadita — e é através dele que ela pode 
contemplar o Mundo. Tapada por um virginal manto branco, nada 
pode estar visível para os outros. Nem as mãos. Esse secretismo 
ilustra muito bem o singular universo Mzabita (vale do M’Zab, que 
a UNESCO celebra). Ghardaia e as suas ‘gémeas’ milenares são 
também inspiração para arquitetos como Le Corbusier. Aqui a 
comunidade decide a vida do indivíduo. Exploraremos os centros 
históricos, apreciaremos as particularidades das casas mzabitas, 
o entusiasmante Mercado de Ghardaia, e a mesquita subterrânea 
de Sheikh Ammi Said. Almoço em restaurante. De tarde, visita ao 
Palmeiral, fonte de vida destas paragens nas bordas do Sahara, 
e o seu ardiloso sistema aquífero, serão interessantes mistérios 
para conhecermos. Este destino merece mais um rico jantar 
típico. Alojamento.

8º DIA – GHARDAIA – (AVIÃO) – ARGEL – (COMBOIO) – ORAN
Bem cedo, saída para o aeroporto para voo de regresso a Argel. 
Chegada pelas 09h45. Tempo para visitarmos o Museu Nacional 
de Belas Artes de Argel, que com cerca de 8000 peças, é 
considerada uma das mais ricas coleções artísticas do mundo 
árabe, e ainda o Museu Nacional Bardo, que guarda importantes 
peças históricas e obras de arte de diferentes períodos. Almoço 
em restaurante. A meio da tarde, iniciamos mais uma aventura, 
desta vez, sobre carris, até Oran. Viajaremos, perto de cinco 
horas, pela fértil planície de Mitidja, pelo imenso vale de Chief, 
passando pelas muitas cidades e vilarejos, que nos transportarão 
para outra realidade. Chegada a Oran ao final do dia. A própria 
estação de Oran, por si só, merece a nossa visita. Transporte ao 
hotel. Jantar e alojamento no luxuoso Royal MGallery By Sofitel 
5*, ou similar.

9º DIA – ORAN
Estamos na segunda maior cidade argelina, que merece um dia 
completo do nosso tempo. Uma viagem a França dos anos 40. 
Aqui poderemos descobrir o mais genuíno do Magreb. Visita 
da cidade com destaque para o Forte e a Igreja de Santa Cruz; 
a Praça 1º de Novembro, com a estátua de Emir Abdelkader; a 
Mesquita de Hassan Pasha; a Grande Sinagoga de Oran, agora 
conhecida como mesquita Abdellah Ben Salem; a fortaleza no 
Bairro Espanhol com vistas para a baía; Sacré-Cœur Cathedral 
(agora uma biblioteca) e o Palácio da Cultura. Tempo ainda para, 
tranquilamente, passearmos pelo Boulevard de ALN, a estrada 
da marginal mediterrânica. Almoço durante as visitas. Jantar em 
restaurante. Alojamento.

10º DIA – ORAN – TLEMCEN
Viagem para Tlemcen, antiga capital islâmica, com vestígios 
berberes, árabes, mouriscos, otomanos e europeus. Vamos 
descobrir esta pequena pérola, visitando ao Mansourah Palace; 
a Mesquita de Sidi Boumediene, considerada uma das mais belas 
do país; a Praça Emir Abdelkader com a Grande Mesquita e o 
Lalla Setti Park, com maravilhosas vistas sobre a cidade. Jantar 
em restaurante. Alojamento no Hotel Renaissance 5*, ou similar.

11º DIA – TLEMCEN – BENI SAF - BOUZEDJAR - ORAN – LISBOA 
OU PORTO*
Viajaremos de regresso a Oran, pela costa mediterrânica. 
Estamos no último dia deste périplo. E que tal tomar um banho 
de despedida no mediterrâneo? Paragem em Beni Saf, em The 
Andalusians, em Mers El Kébir e na vila piscatória de Bouzedjar 
para vermos a vila turística com as suas construções trogloditas. 
O último almoço será num dos melhores restaurantes de peixe 
da cidade de Oran. Transporte ao aeroporto e pelas 17h30, saída 
em voo Iberia com destino a Portugal, via Madrid. Chegada pelas 
23h25.

Esta viagem é para os amantes do mais genuíno deste Mundo. 
Para os que enfrentam preconceitos e são recompensados 
com uma das mais entusiasmantes viagens de uma 
vida. Longe do turismo de massas e sempre com muito 
Património Mundial UNESCO. O maior país de África, 
berço do escritor Albert Camus, tem uma história milenar. 
Arquitetura sublime. Gastronomia surpreendente. Em 
Ghardaia, a incursão numa sociedade ‘secreta’ com 
mais de 1.000 anos, em que a comunidade decide a 
vida do indivíduo e as mulheres vivem, literalmente, 
sob um manto branco, ligadas ao mundo por apenas 
um olho. O melhor? Por todo o lado, gente que nos 
faz sentir verdadeiramente em casa.
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Roménia
e Bulgária

1ºDIA - LISBOA / SÓFIA
Comparência no 

aeroporto cerca de 120 
minutos antes do horário 

do voo. Assistência nas 
formalidades de embarque.

05h05 – Partida em voo 
regular da Lufthansa com 

destino a Frankfurt.
09h05 – Chegada a Frankfurt 

e tempo de escala. Mudança de 
avião.

11h05 – Continuação da viagem em 
voo regular Lufthansa com destino a 

Sófia.
13h15 – Chegada ao aeroporto de Sófia.

Visita de cidade com almoço incluído 
(lunch box). Visitaremos a Catedral de 

Alexander Nevski, dedicada ao santo 
com o mesmo nome, construída em estilo 

neobizantino, e que é uma das maiores 
de Sófia e uma das principais atrações 

turísticas da capital búlgara. Tem uma altura 
de 45 metros, o campanário, que tem doze 

sinos, mede cerca de 50,5 metros e ocupa 
uma área de 3170 m² e pode conter mais de 

5000 pessoas no interior. Oportunidade ainda 
para visitar as ruínas de Serdica e a Igreja de 
Sta Sofia, presentemente considerada uma das 
mais valiosas peças da arquitectura paleocristã 
do sudeste europeu. O edifício actual é uma 
basílica com planta em cruz e três altares cujo 
pavimento está revestido de mosaicos com 
complexa ornamentação paleocristã ou motivos 
vegetalistas e zoomórficos. Por se encontrar no 
local de uma antiga necrópole, vários túmulos têm 
sido encontrados por baixo ou em redor da igreja. 
Alguns dos túmulos ainda apresentam frescos. 
No exterior da igreja encontra-se o Monumento 
ao Soldado Desconhecido em honra dos soldados 
falecidos na Primeira Guerra Mundial. A nossa 
viagem prossegue com a visita à Mesquita Baya 
Bashi que foi desenhada pelo famoso arquitecto 
otomano Mimar Sinan e terminada em 1566, 
durante os anos em que os Otomanos tinham o 
controlo da cidade. O nome da mesquita deriva 
da frase Banya Bashi, que significa “muitos 
banhos” e a sua maior curiosidade é o facto de 
ter sido construída sobre umas termas naturais. 
A mesquita é famosa pela sua enorme cúpula 
com um diâmetro de 15 metros e pelo minarete. 
Visitaremos ainda a Rotunda Romana / Igreja de 
S. George que é a mais antiga estrutura da cidade 
e que foi construída no Séc. IV pelos Romanos. 
Transfer para o hotel Sofia Coop (4****) ou similar. 
Jantar no hotel e alojamento.

2ºDIA - SÓFIA / PLOVDIV / VELIKO TARNOVO
Após o pequeno almoço seguiremos viagem de 
Sofia para Plovdiv onde teremos oportunidade de 
visitar o Teatro Romano. Descoberto na década de 
70 do século passado devido a um deslizamento 

de terras, o Teatro de Plovdiv foi construído no Séc. I 
e é um dos mais bem preservados do mundo tendo 
uma capacidade entre 5000 a 7000 espectadores. 
Almoço em restaurante durante a visita. A nossa 
viagem prossegue para Veliko Tarnovo onde 
ficaremos alojados no hotel Yantra Veliko (4****) ou 
similar. Resto da tarde livre para descanso. Jantar 
no hotel.

3ºDIA - VELIKO TARNOVO / BUCARESTE
Após o pequeno almoço, saída para visita à fortaleza 
de Tsarevets, que se ergue a 206 metros acima do 
nível do mar e que foi construída no inicio do Séc XII. 
Faremos ainda paragem no Mercado Samodovska 
onde poderão ser adquiridos souvenirs locais 
artesanais. A nossa viagem prossegue em direcção 
a Bucareste. Almoço no caminho em restaurante. 
Na capital da Roménia poderemos visitar a Praça 
da Revolução que durante a Revolução Romena 
de 1989 foi palco dos confrontos e manifestações 
contra o regime do ditador Nicolae Ceausescu, e a 
Praça da Constituição, uma das maiores praças do 
centro de Bucareste e que é usada para a realização 
de paradas oficiais e concertos. Entre os eventos que 
ali são realizados anualmente destacam-se a festa 
de passagem de ano e as comemorações no Dia da 
Roménia. Visitaremos ainda a parte velha da cidade 
incluindo a Igreja ortodoxa Stavropoleos, construída 
em 1724 e cujo nome é uma versão romena de 
uma palavra grega, Stauropolis, que significa “A 
cidade da cruz“. O Ateneu Romano, edifício de 
estilo neoclássico e eclético, onde está a sede da 
Orquestra Filarmónica George Enescu, o Palácio 
Real, residência oficial do presidente da Roménia 
e onde também está situado o Museu Nacional 
Cotroceni e o Arco do Triunfo, sob o qual é realizado 
o desfile militar de 1 de Dezembro por ocasião do 
feriado nacional da Roménia, completam a nossa 
visita. Transfer para o hotel Mercure City Center 
(4****) ou similar. Jantar no hotel e alojamento.

4ºDIA - BUCARESTE / CURTEA DE ARGES / SIBIU
Após o pequeno almoço, partiremos para Curtea de 
Arges onde visitaremos a Catedral com o mesmo 
nome. Erguido no século XVI, este templo da Igreja 
Ortodoxa Romena dedicado à Dormição da Mãe de 
Deus, foi, durante o reinado de Carlos I, convertido 
em mausoléu para a família real romena. Após 
o almoço em restaurante, seguiremos para Sibiu 
onde poderemos ficar a conhecer a célebre “Ponte 
das Mentiras”, ponte de madeira que em 1859 foi 
reconstruída tornando-se a primeira ponte em ferro 
forjado a ser construída na Roménia sem pilares. Das 
várias lendas à volta desta ponte destaca-se a que 
faz referência às promessas de amor que eram feitas 
e não cumpridas pelos cadetes militares que ali se 
encontravam com as suas namoradas. Visitaremos 
ainda a “Torre do Relógio”, construída no Séc XII e 
que é o símbolo da cidade de Sibiu que foi Capital 
Europeia da Cultura em 2007 e a Catedral Luterana 
Evangélica cujo inicio da construção remonta a 
1371 e que com o seu campanário com cerca de 73 

metros de altura, é a torre mais alta da Transilvânia. 
Da nossa visita fazem ainda parte a A Praça Grande 
que, como o nome sugere, é a maior praça de Sibiu, 
com 142 metros de comprimento e 93 metros de 
largura, e uma das maiores da Transilvânia, e a 
Praça Pequena, uma praça mais pequena, situada 
na parte norte da Cidade Alta, de forma oblonga 
e com os lados norte e leste convexos, devido a 
acompanharem o contorno da segunda cerca de 
muralhas. Transfer para o hotel Ramada (4****) ou 
similar. Jantar e alojamento no Hotel.

5ºDIA - SIBIU / SIGHISOARA / PIATRANEAMT
Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Sighisoara 
onde visitaremos a Torre do Relógio cuja construção 
remonta ao final do Séc XIII e que com os seus 64 
metros de altura, pode ser vista praticamente de 
todos os pontos da cidade e casa onde em 1431 
nasceu Vlad Tepes (que serviu de inspiração a Bram 
Stoker para a criação do seu personagem Drácula), 
actualmente convertida num restaurante – Casa 
Vlad Dracul, onde almoçaremos. Vagem para Piatra 
Neamt e visita panorâmica da cidade. Se houver 
tempo poderá ser feito um passeio no teleférico 
(compra dos bilhetes no local). Transfer para o hotel 
Central Plaza (4****) ou similar. Jantar no hotel e 
alojamento.

6ºDIA - PIATRANEAMT / BUCOVINA / 
PIATRANEAMT
8H30 – Após o pequeno almoço, iniciaremos a nossa 
viagem até Bucovina, região histórica da Europa 
Oriental, localizada no sopé nordeste dos Cárpatos, 
dividida politicamente entre a Ucrânia e a Roménia, 
para visita aos Mosteiros Voronet, Moldovita e 
Sucevita. As paredes exteriores pintadas destes 
mosteiros estão decoradas com elaborados frescos 
dos séculos XV e XVI representando imagens de 
santos e profetas, cenas da vida de Jesus e imagens 
de anjos e demónios e do céu e do inferno. Obras-
primas da arte bizantina, estes mosteiros são locais 
únicos na Europa e mais do que meras pinturas, os 
murais representam ciclos completos de eventos 
religiosos e destinavam-se a dar a conhecer aos 
aldeãos a história da Biblia. São considerados 
Património Mundialpela UNESCO. Almoço em 
restaurante durante a visita. O Mosteiro de Voronet 
também denominado “mosteiro azul” de Bucovina, 
tem no seu interior uma igreja impressionante 
tanto por fora como por dentro. Há quem chame a 
esta igreja a “Capela Sistina do Leste”. O Mosteiro 
de Moldovita está localizado na aldeia de Vatra 
Moldovitei e no seu interior tem uma das mais bonitas 
igrejas pintadas de Bucovina. Os frescos das paredes 
exteriores são espectaculares e estão incrivelmente 
bem conservados. O Mosteiro de Sucevita é o maior 
da região de Bucovina e considerado por muitos o 
melhor. É mais conhecido pelo seu fresco exterior 
“Escada das Virtudes” com os seus 32 degraus para 
o céu, próximo da entrada principal. Regresso ao 
hotel para jantar e alojamento.
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Países mergulhados em cultura e beleza, sendo ainda 
dos segredos mais bem guardados da Europa. Sede de 
inventores muito famosos e mundialmente conhecidos, 
artistas e reservas naturais, localizam-se num ponto 
convergente ideal para a troca de imensos costumes 
e tradições provenientes das três regiões existentes. 
Pelos seus mosteiros lendários, o seu território 
de lagos, vales e montanhas, pequenas aldeias 
tradicionais que salpicam a geografia. Juntamos 
a tudo isto o cenário do Mar Negro, com 
impressionantes paisagens costeiras, belas 
praias e águas amenas.

ROMÉNIA E BULGÁRIA



7ºDIA - PIATRANEAMT / 
BICAZ / BRASOV

Após pequeno almoço 
no hotel seguimos para 

Bicaz onde iremos à famosa 
“garganta” que é uma 

“porta” natural de passagem 
obrigatória entre as regiões da 

Moldávia e da Transilvânia. Esta 
zona faz parte da grande cadeia 

dos Montes Cárpatos. A viagem 
segue para Brasov com almoço 

no caminho, onde faremos visita à 
Igreja Negra, a maior igreja gótica 

da Europa Central. A sua construção 
começou em 1383 e somente quase um 

século depois ficou concluída. Em 1689 
um grande incêndio destruiu totalmente 

a igreja tendo ficado com o seu nome 
actual devido às paredes enegrecidas 

pelo fumo. A reparação demorou quase 
100 anos e até hoje apenas uma das torres 

com 65 metros ficou concluída. O órgão de 
4000 tubos concebido em 1839 pelo alemão 

Carl August Buchholz, é um dos melhores na 
Romênia. Teremos ainda oportunidade de ver a 

Praça principal e as Portas Shei e Sta. Catarina. 
A Porta de Sta. Catarina, construída em 1559 por 
razões defensivas e cujo nome deriva do Mosteiro 
de Sta Catarina que em tempos existiu no local, é 
a única porta original medieval a ter sobrevivido 
até aos dias de hoje. Localizada ao lado desta, a 
porta de Shei tem a particularidade de ter sido um 
acesso apenas para os locais – os romenos não 
entravam na cidade pela porta de Sta. Catarina, 
somente por esta. Próximo existe a rua mais 
estreita da Roménia e uma das mais estreitas da 
europa, a Sforii. Com uma largura a variar entre 
111 e 135 cm e um comprimento de 80 metros, foi 
inicialmente construída como um corredor que 
os bombeiros podiam usar. Para quem desejar e 
se o tempo o permitir, poderá ainda ser feito um 
passeio no teleférico Tampa (compra dos bilhetes 
no local). Transfer para o hotel Aro Palace (5*****) 
ou similar. Jantar e alojamento.

8ºDIA - BRASOV / BRAN / SINAIA / BUCARESTE
Após o pequeno almoço, viagem em direcção a 
Bran para visita do Castelo que, conjuntamente 
com o Castelo de Peles, são os dois locais mais 
visitados pelos turistas. Erigido na floresta no 
sopé dos montes Cárpatos, esta fortaleza do 
Séc. XIV situa-se na fronteira entre a Transilvânia 
e a Valáquia. Conhecido habitualmente como o 
“Castelo de Drácula”, foi residência do Príncipe 
Vlad Tepes (ou Vlad III Dracul), governador da 
Valáquia, conhecido como Vlad, o Empalador 
e no qual o escritor irlandês Bram Stoker se 
inspirou para a criação do personagem principal 
no romance Drácula que escreveu em 1897. 
Actualmente, o Castelo alberga um museu aberto 
ao público, exibindo peças de arte e mobiliário 

colecionados pela Rainha Maria (Rainha Consorte da 
Roménia de 1914 a 1927). Prosseguimos para Sinaia 
onde visitaremos o Palácio de Peles e o Mosteiro. 
Almoço em restaurante. O Palácio que começou a 
ser construído em 1873, pelo então príncipe Carlos 
de Hohenzollern-Sigmaringen, que se tornaria 
rei da Roménia em 1877, quando foi declarada 
a independência, cobre uma área de 3 200 m2 
e tem 170 divisões (30 casas de banho), muitas 
decoradas com temas culturais de diversos países. 
Todas as divisões estão mobiladas com extremo 
luxo e decoradas nos mais pequenos detalhes. O 
castelo possui uma riquíssima e vasta coleção de 
arte da Europa oriental e central, que inclui estátuas, 
pinturas, mobiliário, vitrais, armas e armaduras, peças 
de ouro e prata, porcelana, tapeçarias e tapetes. A 
coleção de pinturas tem mais de 2 000 obras e a de 
armas e armaduras mais de 4 000 peças, divididas 
entre artefactos de guerra orientais e ocidentais, 
peças cerimoniais e de caça, representativas de mais 
de quatro séculos. Os tapetes orientais têm várias 
origens, nomeadamente Bucara, Mossul, Saruque, 
Isparta e Esmirna, as porcelanas são de Sèvres e de 
Meissen; os couros são de Córdova. Umas das peças 
mais notáveis são de vidro pintado à mão, a maior 
parte delas de origem suíça. O Mosteiro de Sinaia, 
fundado em 1695 pelo Príncipe Mihal Cantacuzino, 
possui dois pátios em cujo centro se situam duas 
igrejas. Uma delas – “Biserica Veche” (A Velha 
Igreja), data de 1695, enquanto que a mais recente 
– “Biserica Mare” (A Grande Igreja), foi construída 
em 1846. O mosteiro é habitado por um pequeno 
número de monges Cristãos Ortodoxos e possui uma 
biblioteca que é depositário das jóias pertencentes 
à família Cantacuzino bem como a primeira edição 
Romena da Biblia datada de 1668. No mosteiro está 
ainda o túmulo de Tache Ionescu que foi primeiro 
ministro da Roménia de Dezembro de 1921 a Janeiro 
de 1922. Seguiremos para Bucareste onde ficaremos 
instalados no hotel Mercure (4****) ou similar. Jantar 
de despedida em restaurante com música e danças 
regionais. Regresso ao hotel. Alojamento.

9ºDIA - BUCARESTE / LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para desfrutar 
a cidade. Almoço em restaurante. Transfer para o 
aeroporto. Partida em voo regular Lufthansa.
18H35 – Bucareste – Frankfurt
20H05 – Chegada a Frankfurt e tempo de escala
21H30 – Frankfurt – Lisboa
23H40 – chegada a Lisboa
Fim da viagem.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica, em 
voos regulares Lufthansa para percurso Lisboa / 
Frankfurt / Sofia e Bucareste / Frankfurt / Lisboa, 
com direito ao transporte de 23 kg de bagagem 
de porão;
• Transporte privativo nos percursos aeroportos – 
hotéis – aeroportos;
• 9 dias / 8 noites de estadia nos hotéis 
mencionados no itinerário;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
guia em língua portuguesa;
• Transporte para os restaurantes mencionados no 
itinerário;
• 17 refeições mencionadas no itinerário;
• Bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem;
• Bolsa Tryvel contendo informações sobre o 
destino e a viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviços e IVAà data de 
17.12.2019;
• Taxas aeroportuárias, de segurança e 
combustíveis em vigor à data de 17.12.2019 (€ 
198,51 – a reconfirmar e atualizar à data da emissão 
da documentação);

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário 
e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, 
minibar, lavandaria, etc.);
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;

29 AGOSTO A 06 SETEMBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.360€

227€

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT



1º DIA – LISBOA -  
PORTAS DE RODÃO - 

FUNDÃO
Saída de Lisboa com 

destino às Portas de 
Ródão onde realizaremos 

um cruzeiro de uma hora 
neste magnifico monumento 

natural. Posteriormente 
seguiremos em direção à Foz 

do Cobrão onde teremos o 
almoço no restaurante do mesmo 

nome. A viagem continuará até ao 
Fundão para alojamento e jantar no 

“Alambique de Ouro”.

2º DIA - FUNDÃO
Pequeno almoço no Hotel, dia 

integralmente livre para disfrutar das 
magnificas condições do hotel. Almoço 

no Restaurante Pierrot próximo do hotel. 
Jantar e alojamento no Hotel.

3º DIA -  FUNDÃO - BELMONTE - FUNDÃO
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para 
disfrutar das piscinas e locais aprazíveis 
do hotel. Ao meio dia saída em direção 
a Belmonte onde teremos o almoço no 
restaurante da Quinta da Amoreira ou 
similar. De tarde visita ao Museu dos 
Descobrimentos em Belmonte. Um espaço 
que pretende dar a conhecer a história do 
período de descobrimentos portugueses. 
O Museu que se encontra no Solar dos 
Cabrais (pertencia a família de Pedro 
Álvares Cabral), dispõe de salas interativas, 
para ajudar todo o público a entender a 
história que envolve os Descobrimentos 
e principalmente, o do Brasil. Num 
museu elaborado para abranger o mais 
variado público, existe espaço para filmes, 
animações, fotografias e até a réplica 
de uma cela para os escravos. Visitando 
o museu faz-se uma autêntica viagem 
pelos anos de descoberta marítima, onde 
a multimédia, tecnologia, acessibilidade 

e simplicidade na apresentação de 
informação são uma agradável realidade.

4º DIA – FUNDÃO - SORTELHA - FUNDÃO
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre 
para desfrutar das piscinas e locais 
aprazíveis do Hotel. Ao meio dia saída 
em direção a Sortelha onde teremos o 
almoço no Restaurante Don Sancho. Após 
o almoço visitaremos a histórica Vila 
de Sortelha com o seu castelo erguido 
sobre um maciço granítico em posição 
dominante sobre o vale de Riba - Côa, 
área de passagem entre a Meseta Ibérica 
e a depressão da Cova da Beira, integra o 
conjunto da que é considerada uma das 
mais bem conservadas Aldeias Históricas 
da Beira Interior. Regresso ao Fundão 
para jantar e alojamento no Hotel.

5º DIA – FUNDÃO
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre 
para desfrutar das piscinas e locais 
aprazíveis do hotel. Ao meio dia saída 
para o almoço no Restaurante Pierrot. De 
seguida visita ao Centro de Interpretação 
– Moagem do Centeio, onde identificamos 
a herança moageira da cidade através 
do sistema mecanizado pertencente à 
antiga Fábrica de Moagem e às memórias 
presentes os antigos trabalhadores.

6º DIA – FUNDÃO - CASTELO NOVO - 
LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre 
para desfrutar das condições do hotel. 
Ao meio dia saída em direção a Castelo 
Novo. Almoço no Restaurante o Lagarto 
seguido de pequena visita a esta Aldeia 
Histórica de Portugal. No final regresso a 
Lisboa e fim da viagem
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BEIRA BAIXA
COM VITOR CASUL

Mais do que um programa de turismo, 
pretendemos oferecer umas magnificas 
férias num Hotel espetacular onde 
sentimos que estamos a viver o ambiente 
idílico das caraíbas. Efetivamente o 
“Alambique de Ouro” proporciona aos 
seus utilizadores todas as condições 
que encontramos nos hotéis da 
paradisíaca costa centro americana, 
apenas falta o mar salgado e o calor 
húmido. Convidamo-lo a passar 
seis dias das suas férias connosco 
e seguramente no ano seguinte 
voltará e provavelmente com o 
resto da família.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem por 
Acompanhamento Tryvel;
• Autocarro de turismo, de 49 lugares, com ar 
condicionado, para o percurso mencionado;
• Alojamento no hotel com pequeno almoço;
• Todas as refeições mencionadas no itinerário, num 
total de 11, COM BEBIDAS INCLUÍDAS;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Seguro de viagem;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário e 
extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-
bar, lavandaria, bagageiros, etc.);
• Gratificações a guias e motorista;

8 A 13 SETEMBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

550€

135€

FÉRIAS MAGNIFICAS NAS
 “Caraíbas da Beira”



O Apelo da Natureza”

Celebrity Eclipse

Grande Cruzeiro
Alasca e 
Vancouver
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GRANDE CRUZEIRO 
CANADÁ & E.U.A.

12 A  22 SETEMBRO 2020
COM DAVID COELHO

Descubra o Alasca neste cruzeiro fantástico a bordo do Celebrity 
Eclipse, uma das melhores e mais confortáveis companhia de cruzeiros 

do mundo. O Alasca é como um apelo da mãe natureza, num misto de 
uma espantosa paisagem natural e vida animal.

Uma das mais remotas e selvagens regiões do planeta que oferece a 
quem a visita, majestosos glaciares, belas lagoas, imponentes vulcões, 

deslumbrantes montanhas, densas florestas, e a observação de toda uma 
fauna que surpreende e encanta qualquer um… baleias, ursos polares ou 

castanhos, leões marinhos e muito mais.

Uma região que, não obstante o seu severo clima mantém vivas os hábitos e 
tradições do seu povo.



1º DIA – LISBOA / VANCOUVER
Comparência no aeroporto Lisboa 
para formalidades de embarque e 
partida pelas 07h30, em voo regular 
com destino a Vancouver via cidade de 
escala.
14h25 – Chegada a Vancouver. 
Desembarque e assistência pelo guia 
local.
Vancouver está entre as cidades mais 
habitáveis do mundo – diversa, cultural 
e bonita ! O percurso inicia-se com 
uma panorâmica da cidade, uma das 
mais surpreendentes cidades da Costa 
do Pacífico. Passagem pelo centro 
comercial e financeiro, Stanley Park, 
Prospect Point e Old Gastown. Chegada 
ao Hotel Shangri-La Vancouver 5*****. 
Check in e distribuição dos quartos. 
Jantar e alojamento no Hotel.

2º DIA - VANCOUVER - CRUZEIRO 
CELEBRITY ECLIPSE
Pequeno almoço no hotel e manhã livre 
para descansar.
Ao final da manhã,transporte para o 
porto de Vancouver e embarque no 
Navio Celebrity Eclipse para início do 
cruzeiro ao Alasca.
Partida às 16h30. Almoço e jantar a 
bordo
23H00 – Partida do navio. Jantar e 
alojamento a bordo.

DIA  PAÍS CHEGADA PARTIDA
2ºDia  Vancouver - 16H30
3ºDia Em navegação - -
4ºDia Icy Strait Poin 13H30 22H00
5ºDia Hubbard Glacier
 (Crusing) 10H30 14H30
6ºDia Juneau (Alasca) 07H30 20h30
7ºDia Em navegação - -
8ºDia Vancouver 07H00 -

3º DIA - CRUZEIRO / EM NAVEGAÇÃO
Navegação para o Alasca Inside 
Passage, um complexo labirinto de 
fiordes, baías e exuberantes ilhas 
verdes, lar de uma abundante vida 
selvagem, incluindo orcas, cabras de 
montanha, águias, ursos, papagaios 
do mar, lontras marinhas e muito mais. 
Durante os meses de verão as longas 
horas de luz do dia permitem amplas 
oportunidades para fotos da natureza. 
Com sorte, poderá avistar baleias de 40 
toneladas arremessando-se no ar quase 
escapando-se completamente fora da 
água… Almoço e jantar a bordo.

4º DIA - CRUZEIRO / ICY STRAIT POINT 
(13H30 / 22H00 – ANCORADO)
Pequeno almoço. Entre as 13h30 e as 
22h00 o navio estará ancorado em 
Icy Strait Point, local onde viveram 
os Indios Tingit. Localizado perto da 
cidade de Hoonah e local de uma 
fábrica de conservas histórica, o Icy 
Strait Point também oferece aos 
viajantes a oportunidade de ver animais 
selvagens como baleia jubarte, orcas, 
focas, águias e ursos pardos.

EXCURSÃO A ADICIONAR AO PREÇO: 
Possibilidade de opcionalmente fazer 
uma excursão onde poderá ser o capitão 
do seu próprio barco de borracha 
Zodiac para quatro pessoas para nesta 
aventura descobrir as águas de Port 
Frederick and Icy Strait. Depois de um 
briefing sobre segurança vai apreciar 
e ter a oportunidade única na vida de 
ser o capitão do seu próprio Zodiac nas 
águas protegidas de Port Frederick e 
Icy Strait e explorar a orla costeira nesta 
aventura selvagem. Irão seguir o guia 
que vos irá escolher uma rota apropriada 
para as condições climatéricas do dia. 
Irá também aprender acerca da história 
local bem como da ecologia enquanto 
pilota o seu próprio barco. Depois desta 
Aventura maritima, uma chávena de 
chocolate quente estará à sua espera 
no cais antes de regressar ao navio. 

Almoço e jantar no navio. Pelas 22h00, 
início de navegação.

5º DIA - CRUZEIRO / GLACIAR DE 
HUBBARD (NAVEGAÇÃO)
O Glaciar de Hubbard está cerca de 48 
kms a norte da costa de Yakutat e é de 
longe um dos tesouros naturais mais 
empolgantes do Alasca e o maior glaciar 
de maré do mundo. O seu nome foi dado 
em homenagem a Gardiner Hubbard, 
fundador e presidente da National 
Geographic Society. Dramaticamente 
maciço com cerca de 11 Kms de largura, 
76 milhas de comprimento e tão alto 
quanto um prédio de 30 andares acima 
da linha d’água, é o maior rio de gelo 
na América do Norte. Enquanto o navio 
atravessa as águas geladas que vão da 
Baía de Yakutat até a estreita Baía do 
Desencanto, aproveite para ficar “cara 
a cara” do imponente glaciar Hubbard. 
As fortes correntes que fluem entre 
Gilbert Point e a face do glaciar 
enviam diariamente grandes pedaços 
de gelo para a Baía do Desencanto. 
Almoço e jantar a bordo.

6º DIA - CRUZEIRO / JUNEAU - 
(07H30 / 20H00 – ANCORADO)
Pequeno almoço a bordo.
EXCURSÃO A ADICIONAR 
AO PREÇO: Possibilidade 
de opcionalmente fazer 
uma excursão de um 
safari fotográfico durante 
cerca de 5 horas, com 
acompanhamento de 
um fotógrafo naturalista 
e a bordo de uma 
embarcação, para 

“onde a fauna
surpreende e 

encanta 
qualquer um”



fazer a Stephens Passage e capturando 
os “momentos mágicos do Alasca” 
no Glaciar Mendenhall. Far-se-á um 
caminho através de uma trilha na floresta 
encontrando uma surpreendente fauna 
selvagem. De seguida será feito um 
safari no mar para observação de baleias 
e outras incríveis criaturas marinhas 
(leões marinhos, orcas, focas, e ursos). 
Regresso à Passagem Stephens, canal 
no Arquipélago de Alexander, que corre 
entre a Ilha do Almirantado a oeste 
e o continente do Alasca e a Ilha de 
Douglas a leste, e tem cerca de 170 km 
de comprimento. Regresso ao navio. 
Almoço e jantar a bordo.

7º DIA - CRUZEIRO / KETCHIKAN 
/ ALASCA - (14H00 / 20H30 – 
ANCORADO)
Pequeno almoço e almoço no navio. 
Pelas 14h00 chegada do navio 
a Ketchikan, um dos 18 distritos 
organizados do Estado Alasca, ou 
seja, que possui o poder e o dever de 
fornecer certos serviços públicos aos 
seus habitantes.

EXCURSÃO A ADICIONAR AO PREÇO: 
Possibilidade de opcionalmente fazer 
da parte da tarde, uma excursão em 
Ketchikan de cerca de 3h30 que irá 
permitir a visita da capital mundial do 
salmão. A bordo de uma embarcação 
com uma tripulação especializada e 
com um naturalista que irá apontar 
locais de beleza natural enquanto se 
vai bebendo um chocolate quente ou 
chá. De regresso a terra, será convidado 
a participar numa degustação que 
incluirá ovas de salmão, salmão fumado 
em crakers, caranguejos, ceviche de 
linguado entre outras iguarias e após 
a qual se fará um passeio a pé pela 
exuberante floresta de vegetação 
luxuriante. Regresso a à pitoresca 
cidade de Ketchikan e ao navio. Jantar 
e noite a bordo.

8º DIA - CRUZEIRO / INSIDE PASSAGE 
(NAVEGAÇÃO)
Pequeno almoço. Dia de navegação 
e de volta a Inside Passage para 
regressar a Vancouver. Tempo para 
desfrutar de todas as facilidades e 
comodidades que o Navio Celebrity 
Eclipse lhe proporciona como por 
exemplo as vistas espetaculares nas 
cabines com varanda, o Qsine, um 
restaurante com abordagem exclusiva 
e divertida para pratos familiares de 
todo o mundo, o Celebrity iLoungeSM, 
um moderno Internet café para atender 
às necessidades dos hóspedes, a 
relva verde fresca no Lawn Club do 
deck superior, os mais especializados 
atendimentos do AquaSpa, o Hot Glass 
Show com demonstrações ao vivo 
da incrível e belíssima arte de soprar 
vidro, o Sky Observation Lounge, com 
as vistas de tirar o fôlego na sala de 
observação com as janelas do chão ao 
teto que encantam e o amplo espaço 
que convida para relaxar no assento 
versátil e confortável são alguns dos 
destaques que podemos fazer da vida a 
bordo. Almoço e jantar a bordo.

9º DIA - CHEGADA A VANCOUVER
Pelas 07h00, chegada do navio a 
Vancouver. Check out e desembarque. 
Assistência e continuação da visita de 
cidade de Vancouver, com passagem 
pela Chinatown, pela parte norte de 
Vancouver com a ponte suspensa do 
Parque Capilano, com seus 70 metros 
de altura e 137 metros de comprimento. 
Encontre-se no coração desta floresta 
de árvores gigantes! Continuação em 
direção de Squamish, onde faremos um 
passeio cénico de “gondola Sea to sky” 
com almoço no restaurante no topo. De 
tarde visita das Cascatas Shannon Falls. 
Regresso à cidade de Vancouver e check 
in no Hotel Shangri-La 5*****. Tempo 
livre. À noite, jantar no restaurante 
giratório “Top of Vancouver” no topo de 

um dos mais altos prédios de Vancouver, 
o que garante aos frequentadores 
uma visão panorâmica privilegiada 
da maravilhosa cidade canadiana. 
Regresso ao hotel e alojamento.

10º DIA - VANCOUVER / CIDADE 
EUROPEIA
Pequeno almoço no Hotel e manhã 
livre. Almoço no hotel,seguido de 
transfer para o aeroporto para 
embarque em voo regular com 
destino a uma cidade europeia.
11º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada a uma cidade europeia. 
Mudança de avião e tempo de 
escala para continuação até 
Lisboa, destino final.



PROGRAMA INCLUI:

• Acompanhamento por David Coelho durante 
toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa / Cidade de escala 
/ Vancouver / Cidade de escala / Lisboa, em 
companhia aérea de voos regulares;
• Todos os transferes mencionados no itinerário, 
em autopullman com ar condicionado e 
assistência local;
• Cruzeiro de 7 noites no Alasca a bordo do Navio 
Celebrity Eclipse da companhia de navegação 
Celebrity Cruises;
• Todas as refeições incluídas no cruzeiro (total 
de 14 refeições);
• 02 noites no Hotel Shangri-La 5***** em 
Vancouver, em regime de alojamento e pequeno 
almoço;
• 01 jantar + 01 almoço no Hotel Shangri-La em 
Vancouver;
• 01 almoço no Restaurante do Sky & Sea 
Gondola;
• 01 jantar no Restaurante Top of Vancouver;
• 01 citytour de Vancouver e Cascatas Shannon 
com passeio no Sky & Sea Gondola;
• Bolsa de documentação contendo informação 
sobre os locais a visitar + Mochila;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro de viagem;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• Obtenção de ESTA (visto de entrada nos EUA);
• Visto para entrada no Canadá;

NOTA: Programa para mínimo 25 participantes.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• O pacote de excursões a bordo (ver suplemento 
e excursões no programa);
• O pacote de Bebidas;
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, 
digestivos, serviço de quartos, telefonemas, 
etc.)
• Tudo o que não estiver devidamente 
especificado no presente programa;
• Obtenção de passaporte.

PREÇO POR PESSOA EM CAMAROTE DUPLO 
C/ VARANDA CAT. 1B

SUPLEMENTO PARA CABINE INDIVIDUAL 
(CATEGORIA: VARANDA CAT. 1B DECK 9)

SUPLEMENTO EXCURSÕES A BORDO POR PESSOA (EXPRESSAS NO ITINERÁRIO):

• 4ºDIA | 15 SETEMBRO - EXPLORAÇÃO PORT FREDERICK E ICY STRAIT BY ZODIC
• 6ºDIA | 17 SETEMBRO - SAFARI FOTOGRÁFICO PARA OBSERVAÇÃO BALEIAS E GLACIAR
• 7ºDIA | 18 SETEMBRO - VIDA SELVAGEM E DEGUSTAÇÃO DE PEIXE E MARISCO

5.400€
(Pacote excursões a bordo não incluídas)

2.220€

740€

12 A 22 SETEMBRO 2020
com David Coelho



Grande Cruzeiro 
Lisboa – Lisboa

1º DIA – LISBOA /
Encontro em Santa 

Apolónia em hora a 
indicar. Embarque no navio 

Monarch da Pullmantur, 
para um cruzeiro de 5 dias / 

4 noites passando por Tanger 
e Cádiz. Formalidades de 

embarque, e início do cruzeiro.

PLANO CRUZEIRO

DIA  PAÍS  CHEGADA  PARTIDA
1ºDia Lisboa - 21H00

2ºDia Em navegação - -
3ºDia Tanger, Marrocos 08H00 18H00

4ºDia Cadiz, Espanha  07H00 14h00
5ºDia | Lisboa - 8H00

6º DIA - LISBOA
Chegada a Lisboa às 08h00.
Desembarque e fim da viagem.

EXCURSÕES INCLUÍDAS DURANTE O 
CRUZEIRO MEIO DIA DE VISITA A TANGER 
04 HORAS

Tanger é um porto que se situa na costa do 
Norte de Africa, sendo uma das vias navegáveis 
mais importante do mundo. Começamos com 
uma pequena visita atravessando as avenidas 
principais, onde chegaremos até ao promontório 
que se situa no extremo norte do Cabo Espartel. 
Continuação para visita às grutas de Hércules, 
de onde reza a lenda que este descansou depois 
de separar Gibraltar de África. Regressamos 
ao centro da cidade, visitaremos o “Kasbah” a 
sua praça e o espaço circular do grande Souk, 
junto ao colorido mercado das frutas e verduras. 
Finalmente, terminaremos a visita na Medina, 
dispondo de tempo para compras onde poderá 
adquirir produtos típicos mesmo antes de 
regressar ao barco.

PROGRAMA INCLUI:
• Cruzeiro de 5 dias / 4 noites em Pensão 
Completa em camarote categoria escolhida;
• Pacote de Bebidas (águas, sumos, café, chá, 
refrescos e pacote de bebidas das principais 
marcas);
• Taxas Portuárias de 130,00 €;
• Seguro de viagem;
• Gratificações obrigatórias no cruzeiro 44€;
• Excursão em Tanger conforme programa;
• Bolsa de documentação contendo 
informação sobre os locais a visitar;
• Bolsa ou similar Tryvel;
• Acompanhamento Tryvel durante toda a 
viagem.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Carta de Bebidas Premium, água 
engarrafada e su mos naturais;
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devida mente mencionados no presente 
itinerário e extras de carácter pessoal (ex. 
telefonemas, bar, mini-bar, lavan daria, etc.);
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14 A 18 SETEMBRO 2020

PREÇO POR PESSOA

CAMAROTES EXTERIORES

CAMAROTES 
COM VISTA OBSTRUÍDA

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

595 € 320 €

560 € 285€

COM VITOR CASUL
MARROCOS E ESPANHA



Catedrais
do Norte

21 a 28 setembro 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

4.250€

680€

1ºDIA - LISBOA / 
ESTOCOLMO

16h00 – Encontro dos 
participantes no Terminal 

1 do Aeroporto de Lisboa.
18h05 – Partida em voo Tap 

Air Portugal (TP 762) para 
Estocolmo.

23h20 – Chegada e transporte 
em autocarro para a cidade.

Check-in no Hotel Radisson 
Blu Waterfront 4**** ou similar. 

Alojamento.

2ºDIA - ESTOCOLMO
Situada numa pequena ilha no seio de 

um arquipélago costeiro, Estocolmo 
foi fundada em meados do século XIII 

e cedo se desenvolveu à sombra do 
comércio do Báltico. Foi precisamente 

nessa primeira ilha que foi erguida a 
catedral de São Nicolau, referida pela 

primeira vez em documento de 1279. No 
seu interior persiste o edifício medieval, mas 

a fachada é setecentista. É nessa mesma ilha 
que se situa o palácio real bem como o museu 
Nobel. No século XVII a Suécia tornou-se numa 
grande potência europeia e Estocolmo ganhou 
o estatuto de capital em 1634, mas tardou 
em afirmar-se como uma grande cidade, o 
que só sucedeu irreversivelmente a partir de 
meados do século XVIII. Visita de Estocolmo, 
incluindo o bairro medieval “Gamla Stan” onde 
se encontra a Catedral S.Nicolau. Almoço. 
Segue-se a visita à Grande Praça, à Igreja 
Sta. Gertrudes e ao Museu Nobel. Jantar livre. 
Alojamento.

3ºDIA - ESTOCOLMO
Continuação da visita de Estocolmo, incluindo 
o Museu Vasa e o Palácio Real. Almoço. Após 
esta refeição, visita ao Museu de História da 
Suécia. Jantar livre. Alojamento.

4ºDIA - ESTOCOLMO / UPPSALA / 
ESTOCOLMO
De manhã, partida rumo a Uppsala. No tempo 
dos vikings a velha Uppsala era o principal 
santuário das religiões escandinavas. A 
cidade cristã formou-se em torno da catedral, 
desde 1164 a sede da arquidiocese. A atual 
catedral começou a ser construída em 1287 
e foi inaugurada em 1435, ainda antes de os 
trabalhos estarem concluídos, e é a mais alta 
da Escandinávia. Nesta cidade, situada a 70 
km de Estocolmo, foi criada a mais antiga 
universidade da península escandinava, em 
1477, onde foram professores alguns cientistas 
célebres como o botânico Carlos Lineu. Durante 

as visitas, destaque para a Catedral, Museu da 
Universidade e Castelo. Almoço. Regresso a 
Estocolmo. Jantar livre. Alojamento.

5ºDIA - ESTOCOLMO / TRONDHEIM
Manhã livre. Almoço. Em hora a indicar, 
transporte para o aeroporto de Estocolmo. 
Partida em voo de carreira regular para 
Trondheim. Chegada e transporte ao Hotel 
Radisson Blu Royal Garden 4**** ou similar. 
Jantar livre e alojamento.

6ºDIA - TRONDHEIM
Situada no fiorde do mesmo nome é a terceira 
cidade da Noruega. Foi fundada em 997 e 
foi a capital do reino da Noruega de 1030 a 
1217 e os monarcas noruegueses passaram a 
ser coroados aí desde o reinado de Harold I 
(872-930), o unificador do país. A catedral de 
Nidaros (nome original da cidade, por se situar 
na foz do rio Nid) começou a ser erguida em 
1070 sobre o túmulo de Santo Olavo (995-
1000) o primeiro monarca cristão norueguês. 
Com a deslocação do poder político mais 
para sul (Bergen) e a posterior ligação do 
país à Dinamarca, Trondheim ainda conservou 
inicialmente alguma centralidade enquanto 
sede da principal arquidiocese do reino. A 
conversão de todos os súbditos de Copenhaga 
ao luteranismo, em 1537, a cidade perdeu o 
pouco protagonismo que lhe restava, embora 
mantivesse uma certa importância militar face 
às ambições territoriais suecas. Visita de dia 
inteiro com entrada no Palácio do Arcebispo, 
Forte Kristian e Catedral Nidaros. Almoço. De 
tarde visita ao Museu da Universidade NTNU. 
Jantar livre. Alojamento.

7ºDIA - TRONDHEIM
Continuação da visita a Trondheim, com 
destaque para Igreja Nª Senhora e o Museu 
de História e Arqueologia. Almoço. Em hora 
a indicar regresso ao hotel. Transporte para 
restaurante, onde será servido o jantar especial 
de despedida. Alojamento.

8ºDIA - TRONDHEIM / OSLO / LISBOA
Em hora a indicar, transporte para o aeroporto 
de Trondheim. Partida em voo de carreira 
regular para Oslo. Chegada a Oslo e transporte 
para a cidade, onde iremos visitar o Castelo e 
o Parque Vigeland. Almoço. Transporte para o 
Aeroporto de Oslo.
19h15 – Partida em voo Tap Air Portugal para 
Lisboa.
22h20 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista 
João Paulo Oliveira e Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Estocolmo e Oslo / Lisboa, em voos regulares 
Tap Air Portugal com direito a 1 peça de bagagem até 
23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 41,00€ (a reconfirmar e atualizar na altura 
da emissão da documentação);
• 7 noites de alojamento nos hoteis mencionados ou 
similares;
• Passagem aérea em classe económica para o percurso 
Estocolmo / Trondheim / Oslo;
• Refeições de acordo com o presente programa 
incluindo água mineral, café ou chá e vinho ou cerveja 
no último jantar;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias 
locais em português ou espanhol quando mencionado;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

Do final do século VIII ao início do XI os vikings 
expandiram-se em todas as direções, ocupando 
territórios desertos e conquistando outros, criando 
colónias e saqueando inúmeras populações. Eram 
pagãos e as suas vítimas eram cristãos, mas ao longo 
desse período sucedeu uma situação rara na História 
e os invasores acabaram por incorporar a religião 
e muitas práticas civilizacionais dos povos que 
pilhavam, subjugavam e escravizavam.

Nesta viagem iremos conhecer as grandes 
catedrais medievais mais setentrionais, 
situadas na primitiva capital norueguesa, na 
cidade sagrada dos suecos e na sua eterna 
capital.
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SUÉCIA E NORUEGA
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA



India
Mística, 
Bollywood 
e Goa
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Bollywood, após portões encontra esculturas dos 
actores mais proeminentes. Assista ao set de filmagem 
e testemunhe alguns dos sets existentes usados nos 
filmes de sucesso de Bollywood. Aprecie o trabalho 
dos técnicos e encontre as estrelas de cinema de 
Bollywood nas salas de maquilhagem. Almoço buffet 
nos estúdios. De tarde, assista a mega show, onde 
experimentará a magia e energia envolvente neste 
filmes repletos de cor, musica e famosas coreografias. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

8ºDIA - MUMBAI / GOA
Visita de Mumbai, com passagem pela Porta da India 
(ex-libris de Bombaim) e construído para comemorar 
a visita dos soberanos britânicos em 1911); Torre 
Rajabai (torre do relógio); a impressionante Estação 
de Victoria que demorou 10 anos a ser construída; o 
antigo bairro português Khotachiwadi com pequenas 
e coloridas casas; e a estação Churchgate com os seus 
atarefados “Dabbawalas” (homens que fazem entrega 
de marmitas ao domicilio). Almoço. Transfer para o 
aeroporto e partida em voo regular para Goa. Chegada 
ao aeroporto de Goa e transporte para o Hotel Vivanta 
by Taj 5***** ou similar. Jantar e alojamento.

9ºDIA - GOA
Início do passeio na Velha Goa. Ao longo dos séculos, 
Goa abriu as suas portas para os Mauryan, Kadambas, 
Yadavs, Chalukyas, Dravidians, Arynas, Sultões 
de Delhi, Governantes de Vijaynagar, Sultões de 
Bahamani, Árabes, Persas e Judeus. Finalmente em 
1510, o português Afonso de Albuquerque conquistou 
Goa e transformou-a numa colónia portuguesa. A 
mistura entre as culturas deu-se em todas as esferas 
(religião, culinária, costumes, arquitetura e arte) ao 
longo de 451 anos até à anexação pela Índia. Durante 
este tempo foram construídas diversas igrejas, das 
quais visitaremos as mais relevantes. Começamos pelo 
Arco dos Vice-Reis que foi construído em memória 
de Vasco da gama em 1597. Na tomada de posse dos 
governadores tinham de passar por baixo do arco. De 
seguida visita à famosa Basílica do Bom Jesus que 
alberga os restos mortais de São Francisco Xavier. A 
Catedral de Santa Catarina é também lugar de visita. É 
considerada uma das maiores de toda a Ásia. Almoço 
em restaurante. Após o almoço, passeio a pé por 
Fontainhas e São Tomé, onde ainda se podem ver as 
influências portuguesas. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.

10ºDIA - GOA / MARGÃO / GOA/ MUMBAI
Partida para visitar a pitoresca cidade de Margão, 
com as suas casas senhoriais portuguesas, (como 
aquela onde nasceu o nosso atual Primeiro-Ministro) 
e o seu peculiar e tradicional mercado de especiarias. 
Almoço é servido no Palácio do Deão. Trata-se de uma 
antiga mansão mandada construir por José Paulo de 
Almeida, nascido em Braga e antigo Deão da Igreja 
e fundador da Cidade de Quepem. Segue-se a visita 
à Casa Menezes Braganza, em Chandor, que é um 
belo exemplo de casa senhorial da antiga aristocracia 
goesa. Transporte ao aeroporto de Goa e partida 
em voo regular para Mumbai. Chegada a Mumbai. 
Instalação num hotel para se poder refrescar e jantar. 
Transfer para o aeroporto de Mumbai.

11ºDIA - MUMBAI / FRANKFURT / LISBOA
02h50 – Partida em voo de carreira regular da 
Lufthansa para Lisboa, via Frankfurt. Noite a bordo.
11h15 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

1ºDIA - LISBOA / FRANKFURT 
/ MUMBAI

05h30 – Encontro dos 
participantes no Terminal 1 do 

Aeroporto de Lisboa.
07h30 – Partida em voo Lufthansa 

para Mumbai, via Frankfurt.
01h00 (dia 22 Set.) – Chegada a 

Mumbai e transfer para o Hotel 
Hilton International Airport 4**** ou 

similar. Alojamento.

2ºDIA - MUMBAI / AURANGABAD
Manhã livre para descanso e habituação 

à hora local. Almoço no hotel. Em hora 
a determinar, transfer para o aeroporto. 

Partida em voo de carreira regular para 
Aurangabad, conhecida pela “Cidade das 

Portas”, pois tem 52 portas de entrada na 
cidade. Check-in no Hotel Vivanta by Taj 5***** 

ou similar. Jantar e alojamento.

3ºDIA - AURANGABAD
Partida para visitar as Grutas Ajanta’s, que são 

Património da Unesco e se encontram a 110Km 
de distância (2h30 caminho). Estas grutas datam 

dos anos 200 a.C. e 650 a.C., são incríveis templos 
escavados na rocha, repletos de estátuas e pinturas 

feitas por monges budistas. Almoço tipo picnic (lunch-
box). Regresso a Aurangabad e visita do Túmulo Bibi-
Ka-Maqbara, esposa do imperador Aurangazeb é um 
edifício de arquitetura persa que faz lembrar o Taj Mahal. 
Jantar e alojamento.

4ºDIA - AURANGABAD / NASIK
Saída para visitar as Grutas Ellora, que traduzem o 
melhor exemplo de templos budistas escavados na 
rocha. Existem 34 grutas, que representam 3 religiões, 
hinduísmo, budismo e jainismo. Almoço em restaurante. 
Após esta refeição, partida para Nasik (182 Km, 4h 
caminho), cidade localizada nas margens do rio 
Godavari, é considerada um dos locais sagrados do 
hinduísmo. Check-in no Hotel Gateway Nasik 5***** ou 
similar. Jantar e alojamento.

5ºDIA - NASIK / PUNE
Visita de Panchvati, local de peregrinação, onde de 12 
em 12 anos se realiza o festival Kumbh Mela. A cidade 
de Nasik, tem mais de 100 templos, um tanque sagrado 
e cinco árvores Banyan (árvore sagrada). Partida 
para Vinícola Sula, onde em 1996 foram plantadas as 
primeiras vinhas. Atualmente 80% do vinho da India é 
aqui produzido. Visita à propriedade, prova de vinhos e 
almoço. De tarde, partida para Pune. Chegada ao Hotel 
Crowne Plaza City Center 5***** ou similar. Jantar e 
alojamento.

6ºDIA - PUNE / MUMBAI
Visita da cidade de Pune, incluindo o Palácio Aga Khan, 
edifício espetacular construído em 1892; Saniwar Wada, 
antiga sede do poder do Império Maratha; Museu Raja 
Dinkar Kelhar, que encerra uma coleção de artefactos do 
Dr.Dinkar Kelhar, que vão desde mobiliário pan-indiano a 
instrumentos musicais. Almoço em restaurante. Partida 
rumo a Mumbai. Check-in no Hotel Taj President 5***** 
ou similar. Jantar e alojamento.

7ºDIA - MUMBAI (BOLLYWOOD)
Dia dedicado à indústria cinematográfica hindi. 
A caminho dos estúdios, passagem pelas casas 
das estrelas mais íconicas. Chegada ao estúdio de 

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Mumbai / Lisboa em voos da 
Lufthansa, com direito a 1 peça de bagagem até 
23kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 424,19€ (a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• Passagem aérea em classe económica em voos 
regulares para os percursos Mumbai/Aurangabad e 
Mumbai/Goa/Mumbai com taxas incluídas;
• 9 noites de alojamento nos hotéis mencionados 
ou similares com pequeno almoço-incluido;
• Refeições de acordo com o presente programa;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
acompanhamento de guias locais;
• Prova de vinhos na Vinícula Sula;
• 2 garrafas de água por dia, disponíveis durante 
as visitas;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens;
• Visto de entrada na India;
• Documentação de viagem incluindo livro e saco 
Tryvel;
• Todos os impostos aplicáveis;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

21 SETEMBRO A 01 OUTUBRO

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

2.550€

630€

ÍNDIA



PROGRAMA INCLUI:
• Circuito de autocarro de grande turismo;
• Alojamento em meia pensão no hotel com 
bebidas incluídas;
• Restantes refeições desde o almoço do 1º 
dia ao almoço do último dia com bebidas às 
refeições;
• Acompanhamento por um representante 
Tryvel durante todo o circuito;
• Guias locais a falar Português ou Espanhol 
nas cidades de Cádiz e Jerez de la Frontera, e 
dia dos Pueblos Blancos;
• Entradas na Real Escola Andaluza de Arte 
Equestre com demonstração de cavalos; 
Alcazar e Catedral de Jerez, Igreja de Santa 
Maria la coronada em Medina Sidónia e 
Catedral e Museu de Cádiz;
• Taxas hoteleiras, serviços e iva;
• Seguro de viagens;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Opcionais, extras de carater particular e tudo 
o que não estiver mencionado como incluído.

Jerez de la Frontera, 
Pueblos Brancos, 
Cádis e Huelva
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a pé, pelo centro histórico com destaque 
para o Alcazar do século XI, parcialmente 
restaurado e que inclui a Mesquita bem 
preservada, e para a Catedral, iniciada 
em 1695. Tempo livre. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – SAN LUCAR DE BARRAMEDA / 
VEJER / MEDINA SIDÓNIA / ARCOS DE LA 
FRONTERA / SAN LUCAR DE BARRAMEDA
Saída para Vejer, cidade composta por 
duas partes, o velho bairro medieval e a 
parte nova, cuidadosamente projetada no 
estilo dos “Pueblos Blancos” da região. Os 
povos andaluzes, em vez de se instalarem 
nas planícies, onde estariam à mercê 
dos invasores, instalaram-se nas colinas 
fortificadas, atualmente conhecidas por 
Pueblos Blancos, por serem caiados de 
acordo a tradição moura. Continuação 
para Medina Sidónia, um ducado recebido 
pela família de Guzman, no século XV. Esta 
família enriqueceu com os investimentos 
nas Américas, pelo que a cidade ganhou 
importância. A Igreja gótica de Santa 
Maria la coronada é o seu melhor edifício, 
com uma coleção de arte renascentista 
religiosa. Seguiremos para Arcos de la 
Frontera, a típica cidade com um labiríntico 
bairro antigo à volta do Castelo arruinado. 
Visita ao centro histórico com destaque 
para a Igreja de Santa Maria de Assunção, 
para a Igreja de S. Pedro e para o Palácio 
de Mayorazgo. Regresso o hotel para jantar 
e alojamento.

5º DIA – SAN LUCAR DE BARRAMEDA / 
SEVILHA / LISBOA
Saída em direção a Sevilha onde teremos 
uma paragem no centro da cidade para 
almoço em restaurante. Seguiremos 
depois para a Fronteira do Caia e regresso 
a Lisboa onde a chegada está prevista para 
as 20h00.

FIM DA VIAGEM

27 SETEMBRO A 01 OUTUBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

525€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

135€

1º DIA – LISBOA / 
HUELVA / SANLUCAR 

DE BARRAMEDA
Saída de Lisboa, Sete Rios 

junto ao portão principal 
do Jardim Zoológico, em 

direção a Huelva pela A2 e via 
do Infante. Almoço e pequena 

visita em Huelva. Continuação 
até Sanlúcar de Barrameda 

onde à chegada teremos o jantar 
e alojamento no HOTEL MACIÁ 

DOÑANA 4 estrelas.

2º DIA – SANLUCAR DE BARRAMEDA 
/ CÁDIZ / SANLUCAR DE BARRAMEDA

Saída para a cidade de Cádiz onde 
à chegada teremos a visita da cidade 

com guia local. Esta cidade encontra-
se rodeada em grande parte pelo mar e é 
a cidade mais antiga da Europa. Teremos 
de destacar a Catedral Nova que é uma 
Igreja barroca e neoclássica sendo uma das 
maiores de Espanha e a torre da Toeira que 
é uma torre de vigia oficial do século XVIII. 
Visitaremos o Museu de Cádis, instalado 
num antigo Convento de São Francisco, 
edifício moderno, onde constam três 
seções: a primeira conta a história de Cádis, 
incluindo sarcófagos fenícios e estátuas de 
imperadores romanos; a segunda possui 
uma das maiores galerias de obras de ar da 
Andaluzia e a terceira dispõe de uma coleção 
de marionetas e personagens populares de 
Cádis desde o sec. XVIII. Regresso ao hotel 
para jantar e alojamento.

3º DIA – SANLUCAR DE BARRAMEDA / 
JEREZ DE LA FRONTERA / SANLUCAR DE 
BARRAMEDA
Saída para Jerez de la Frontera, a capital do 
vinho cherez, um dos mais prestigiados de 
Espanha. É igualmente famosa pela sua real 
escola Andaluza de arte equestre, escola 
de perícia equestre na qual assistiremos a 
uma exibição de cavalos andaluzes. Passeio 

ESPANHA
COM VITOR CASUL



Nas pistas de  
Sherlock Holmes 
& Hercule Poirot

11ºDIA - LISBOA / 
LONDRES

05h35 – Encontro 
dos Participantes no 

Aeroporto de Lisboa.
07h35 – Partida em voo 

Tap Air Portugal para 
Londres – Heathrow (TP 

1356).
10h20 – Chegada ao 

Aeroporto de Heathrow.
Partida em autocarro para o 

Park Plaza Waterloo Hotel 4**** 
ou similar, situado no centro da 

cidade. Almoço livre. Início da 
visita com guia local de autocarro e 

pedestre de Londres nos caminhos 
de Sherlock Holmes, Sweeney 

Todd e Jack, o Estripador. Jantar no 
Restaurante Granaio (antigo Criterion). 

Foi no Criterion Bar, em Picadilly 
Circus que o Dr. Watson ouve falar pela 

primeira vez do excêntrico Holmes. Um 
Estudo em Vermelho (A Study in Scarlet). 

Regresso ao Hotel. Alojamento.

2ºDIA - LONDRES
Partida do hotel tomando o Metro para Baker 
Street. Visita guiada ao Sherlock Holmes 
Museum e relato do regresso de Holmes da 
Suiça após o embate com o seu arquinimigo 
Prof. Moriarty. (“The Empty House”). Partida 
no Metro de Baker Street para Charing Cross. 
Almoço no restaurante Simpson’s in the 
Strand, frequentado por Sherlock e o seu 
inseparável companheiro Dr. Watson. (“The 
Ilustrious Client” e “Dying Detective”). Tarde 
livre em Londres. Encontro na entrada do 
St.Martin’s Theatre, para assistir a uma peça 
de teatro policial “Mousetrap”, em exibição 
deste 1974. Jantar livre. Alojamento.

3ºDIA - LONDRES / PORTSMOUTH
Transfer em autocarro do hotel para a 
Estação de Waterloo. Partida do comboio 
em carruagem de 1ª classe da Estação 
de Waterloo (Londres) para Portsmouth. 
Chegada a Portsmouth Harbour. Almoço no 
pub Ship & Castle. Visitas guiadas ao navio do 
Almirante Nelson, HMS Victory e ao Museu 
Naval. Visita ao Museu de Portsmouth, onde 
iremos ver a exposição A Study in Sherlock e 
conhecer algum do espólio pessoal de Conan 
Doyle. Check in no Langstone Quays Hotel 4 
**** ou similar. Jantar livre. Alojamento.

4ºDIA - PORTSMOUTH / DARTMEET / 
PRINCETOWN / TORQUAY

Partida do hotel em autocarro para 
Dartmeet. Almoço no restaurante campestre 
The Badger’s Holt. Partida para Princetown. 
Chegada ao Hotel Duchy onde Doyle 
esteve hospedado. Visita guiada ao Parque 
Nacional de Dartmoor nas pisadas do autor 
pelos locais que o inspiraram no livro O Cão 
dos Baskervilles (“The Adventure of The 
Hound of The Baskervilles”). De Princetown 
partida para Torquay. Chegada ao Grand 
Hotel Torquay 4**** ou similar, onde Agatha 
passou a sua lua-de-mel com o seu marido 
Archie em Dezembro de 1914. Check in. 
Jantar livre. Alojamento.

5ºDIA - TORQUAY / DARTHMOUTH / 
PAINSTON / COCKINGTON / TORQUAY
Partida em autocarro para Darthmouth e 
viagem em ferry para Kingswear. Daqui 
partida em comboio a vapor para Greenway, 
recordando um dos romances de Agatha. 
Visita à Greenway House onde Agatha 
Christie viveu. Almoço livre. Partida de 
comboio de Greenway House to Paington. 
Partida de autocarro para Plymouth, com 
paragem na Oldway Mansion. Vista aos 
jardins da Torre Abbey. Chegada ao hotel e 
em hora a determinar, partida de autocarro 
para o Imperial Hotel. No começo do capítulo 
da obra com Poirot “Peril at End House” este 
hotel denominado como Majestic é descrito 
por Hastings como sendo:”In its own grounds 
on the headland overlooking the sea. The 
gardens of the hotel lay below us freely 
interspersed with palm treed. The sea was of 
a deep and lovely blue.” O terraço do hotel é 
também o cenário para o derradeiro capítulo 
da obra “Sleeping Murder’, o útimo mistério 
de Miss Marple. Agatha esteve presente 
neste hotel em diversas ocasiões e o edifício 
ainda reflete a grandeza e elegância dessa 
época. Jantar de despedida. Regresso ao 
hotel. Alojamento.

6ºDIA - TORQUAY / LONDRES / LISBOA
Partida do hotel em autocarro para a visita 
guiada pelos lugares de Agatha Christie 
em Torquay: Agatha Christie Mile, incluindo 
o Pavillion, a estátua de Agatha, o Imperial 
Hotel e Beacon Cove. Visita ao Museu de 
Torquay e à exposição sobre a autora. 
Regresso ao hotel. Partida de autocarro para 
o aeroporto com paragem em área de serviço 
para almoço livre. Chegada ao Aeroporto de 
Heathrow e formalidades de embarque.
19h50 – partida em voo regular Tap Air 
Portugal (TP 1369) para Lisboa.
22h30 – chegada a Lisboa.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de Rui Nobre durante 
toda a viagem;
• Autocarro de turismo privativo para todo 
o percurso;
• 5 noites de alojamento em hotéis de 4**** 
mencionados ou similares, com pequeno 
almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa;
• Guias locais especializados em literatura 
policial;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• 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.Rui Nobre é, desde muito jovem, um apaixonado por lite-

ratura policial. O adensar do mistério, o suspense, saber a 
razão da prática do crime, os cenários dos contos, a vida 
de escritores como Edgar Allan Poe (o grande pioneiro) 
e seus precursores - Doyle e Christie… Em 2008, che-
gou mesmo a deslocar-se a Inglaterra, com o propó-
sito exclusivo de percorrer todos os caminhos desta 
viagem exclusiva, que agora lhe propomos. Leu e 
releu livros e obras extraordinárias, cujas histórias 
partilhará com quem o acompanhar, designa-
damente, “London – The Biography” de Peter 
Ackroyd, os mais relevantes contos de Sherlock 
Holmes, Poirot, Miss Marple, Poe, e os clássicos 
Sweeney Todd e Jack, o Estripador.
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04 A 09 OUTUBRO 2020

INGLATERRA
COM RUI NOBRE

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.600€ 380€



Vinhos de 
Champagne

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

1º DIA – LISBOA 
/ PARIS / REIMS 

/ HAUTVILLER / 
CHAMPILLON

06h00 – Encontro dos 
participantes no Terminal 

1 do Aeroporto de Lisboa, 
no hall das partidas, junto 

passadeiras rolantes.
08h00 – Partida em voo 

de carreira regular Tap Air 
Portugal, para Paris (Orly)

11h25 – Chegada ao Aeroporto 
de Orly

Partida de autocarro para a 
Região de Champagne. Almoço no 

Restaurante Le Jardin Les Crayères, 
em Reims. De tarde, visita guiada 

à Abadia de Hautviller onde está 
sepultado Don Perignon. Visita e prova 
de vinhos na MÖET & CHANDON. 
Check in no Royal Champagne Hotel 
& Spa 5***** ou similar. Jantar no 
hotel (Restaurante LE BELLEVUE) e 
alojamento.

2º DIA – CHAMPILLON / AVIZE / 
ÉPERNAY / CHAMPILLON
Visita e prova de vinhos nas Caves 
CHAMPAGNE DE SOUSA, em Avize. 
Almoço no Restaurante La GRILLADE 
GOURMANDE, em Épernay. Visita e 
prova de vinhos na MAISON MERCIER 
CHAMPAGNE. Jantar no Restaurante 
Le THEÂTRE (1* Michelin), em Épernay. 
Regresso ao hotel. Alojamento.

3º DIA – CHAMPILLON / ÉPERNAY / 
REIMS / CHAMPILLON
Visita e prova de vinhos na 
CHAMPAGNE PERRIER-JOUET. 
Almoço no Restaurante COOK’IN, em 
Épernay. Visita guiada à Abadia de 
Saint Remy. Visita e prova de vinhos na 
RUINART MAISON, em Reims. Jantar no 
Restaurante Le Pavillon CG. Alojamento.

4º DIA – CHAMPILLON / REIMS / 
CHAMPILLON
Visita e prova de vinhos na CHAMPAGNE 
POMMERY. Almoço no Restaurante Le 
Foch, em Reims. Visita guiada à Villa 
Demoiselle. Visita e prova de vinhos na 
VEUVE CLIQUOT. Jantar de Despedida 
no Royal Champagne Hotel & Spa 5* 
(Restaurante LE ROYAL 1* Michelin), 
Alojamento.

5º DIA – CHAMPILLON / REIMS / DIZY / 
PARIS / LISBOA
Check out. Visita guiada à cidade de 
Reims, incluindo a Catedral. Almoço 
no restaurante Les Grains D’Argent, em 
Dizy. Partida de autocarro diretamente 
para o Aeroporto de Orly.
20h55 – partida em voo Tap Air Portugal 
para Lisboa.
22h20 – chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM
O vinho espumante mais famoso do mundo é o 
Champagne, oriundo de uma região em França 
com o mesmo nome. Sendo uma denominação de 
origem controlada, só os vinhos ali produzidos 
se podem chamar de Champagne, segundo 
as regras rígidas do seu órgão regulador, o 
Comité Interprofissional du Champagne. Ou 
seja, nenhum outro vinho espumante, em 
qualquer parte do mundo pode usar esta 
designação.

COM MARIA JOÃO DE ALMEIDA
JORNALISTA E CRÍTICA DE VINHOS

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para o percurso 
Lisboa/Paris /Lisboa, em voos regulares com direito a peça 
de bagagem até 23Kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante 
de 49,00 € (a reconfirmar e atualizar na altura da emissão 
da documentação);
• Acompanhamento da jornalista e crítica de vinhos Maria 
João de Almeida durante toda a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da Tryvel durante 
toda a viagem;
• 4 noites de alojamento no hotel mencionado ou similar 
com pequeno almoço;
• Pensão completa incluindo bebidas;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Gratificações;
• Despesas de caráter particular designadas como extras.

16 A 20 OUTUBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

 SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

4.550€ 1.280€



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista 
TRYCINE Mário Augusto durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Nova Iorque / Lisboa, em voos 
regulares United Airlines com direito a 1 peça de 
bagagem até 23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 326,92€ (a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• 5 noites de alojamento no hotel mencionado ou 
similar, sendo a última noite da viagem passada a 
bordo do avião;
• Refeições de acordo com o presente programa nos 
restaurantes mencionados ou similares;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
acompanhamento de guias locais;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Bebidas incluídas: água mineral, café ou chá;
• Jantar de despedida com espumante incluído;
• Acompanhamento Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas alcoólicas e refrigerante;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
COM MÁRIO AUGUSTO

27 OUTUBRO A 02 NOVEMBRO 2020

Visitar esta magnífica metrópole e os principais 
cenários, exteriores e interiores, destas grandes 
produções, e conhecer as histórias, os enredos e 
a magia de todas elas e das estrelas de cinema 
que as protagonizaram, como Marllyn Monroe, 
Roberto de Niro, Woody Allen, Merryl Streep, 
, Al Pacino, Audrey Hepburn, Gene Hackman 
ou Meg Ryan, pela mão e palavras de Mário 
Augusto é, como no filme, a proposta 
irrecusável que temos para si, qual 
“ATRAÇÃO FATAL”.

1ºDIA - LISBOA / NOVA 
IORQUE (MANHATTAN)

08h00 – Encontro dos 
participantes no Aeroporto 

de Lisboa (Terminal 1). 10h15 
– Partida do voo United 

Airlines (UA 65) para Nova 
Iorque. 14h40 – Chegada ao 

Aeroporto Newark. Transfer 
para o Kimpton Ink 48 Hotel 4**** 

ou similar. Jantar no Restaurante 
Gallagher’s Steakhouse, onde foi 

filmada uma cena do filme Mais 
uma questão de nervos com Robert 

de Niro. Alojamento.

2ºDIA - MANHATTAN / WEST 
ORANGE COUNTY (NJ) / BROOKLYN / 

MANHATTAN
Esta inovadora viagem pela História 

do Cinema tem início com a ida ao 
Estado de New Jersey. No Thomas Edison 

National Historical Park, situado em West 
Orange County, Mário Augusto transporta 

o grupo até aos laboratórios dos primórdios 
da Arte Cinematográfica, aproveitando-

se a oportunidade para falar das técnicas, 
equipamento e dos realizadores e atores mais 
famosos do Cinema Mudo. Almoço no Restaurante 
Highlawn Pavillion, em West Orange. Após esta 
refeição, o grupo regressa a New York City , 
mais exatamente ao Bairro de Brooklyn. O nosso 
conferencista TRYCINE faz no Museu da Imagem 
em Movimento uma sessão de enquadramento 
da História do Cinema e fala da cidade de Nova 
Iorque e sua conexão aos primeiros filmes 
rodados nos EUA. Jantar no hotel The Plaza (Sala 
The Palm Court). Regresso ao Kimpton Ink 48 
Hotel. Alojamento.

3ºDIA - MANHATTAN
Dia inteiro em Manhattan consagrado a lugares 
de filmagens na Quinta Avenida, Grand Central 
Station e Central Park. Visita ao terraço do 
Empire State Building imortalizado em King Kong 
(1933); An affair to remember (O Grande Amor da 
Minha Vida), em que Cary Grant contracena com 
Deborah Kerr e Sintonia de Amor, com Tom Hanks 
e Meg Ryan entre outros clássicos, passagem pela 
loja da Tiffanny’s onde Audrey Hepburn entra em 
cena no filme Breakfast at Tyfanny’s (Boneca de 
Luxo). Antes do almoço, passagem defronte do 
Snack Bar Katz Deli onde foi filmada a cena mais 
famosa de When Harry met Sally, com Meg Ryan 
e Billy Crystal. Almoço no Restaurante Oyster 
Bar, situado na Grand Central Station. Neste 
restaurante George Clooney interpreta o papel 
de um pai que almoça com a sua filha em One 
Fine Day (Um dia em grande). Nos cacifos desta 
estação Will Smith descobre alliens no filme Men 
in Black. Continuação do tour com travessia de 
parte do Central Park, mais exatamente no The 
Mall, onde foram filmadas cenas de Kramer versus 
Kramer (com Dustin Hoffmann e Merryl Streep) 
e Vanilla Sky (com Tom Cruise). O metro de 

Nova Iorque é a engrenagem que fez com que o 
vestido de Marylin Monroe flutuasse nessa deliciosa 
comédia de Billy Wilder (Some like it hot) com um 
toque de ousadia para os padrões da época. A maior 
parte do filme é rodada em estúdio, mas a cena do 
vestido esvoaçante é uma das mais conhecidas do 
cinema e foi rodada na Avenida Lexington, entre 
as ruas 52 e 53 onde se aproveitou o sistema de 
ventilação do Metro ali existente. Regresso ao hotel. 
Jantar no Restaurante Lavo. Alojamento.

4ºDIA - MANHATTAN / BROOKLYN / LITTLE ITALY / 
MANHATTAN
Esta jornada explica o título desta viagem sobre 
o cinema ERA UMA VEZ EM NOVA IORQUE, 
baseado no filme de Sergio Leone, Era uma vez na 
América. Passeio pedestre no Bairro de Brooklyn: 
Downtown Brooklyn, Brooklyn Heights, Brooklyn 
Bridge Park e Dumbo em que após se passar pela 
Water Street (aqui podemos ver uma das cenas 
filmadas por Leone onde surgem os rapazes 
adolescentes, protagonistas deste filme), atravessa-
se Washington Street sempre com a Ponte de 
Brooklyn à vista. Em Sutton Place Park obtém-se 
um panorama muito especial da Ponte de Brooklyn. 
O cartaz do filme Manhathan de Woody Allen foi 
aqui fotografado. A Ponte de Brooklyn é cenário 
de grandes filmes: o musical On the Town (Um dia 
em Nova Iorque, com Gene Kelly e Frank Sinatra), 
The French Connection (Os Incorruptíveis contra 
a Droga, com Gene Hackman como protagonista), 
Sex and The City, Limitless (Sem Limites, com 
Robert de Niro e Bradley Cooper). Almoço no 
Restaurante Italiano Carmine’s, em Manhattan. De 
tarde passeio a pé pelo Bairro Little Italy, onde 
muitas cenas de The Godfather (O Padrinho) e The 
Godfather II (O Padrinho II) foram filmadas. De 
recordar a espantosa cena do assassínio do mafioso 
Don Fanucci pelo seu jovem rival Vito Corleone 
(Robert de Niro) durante a Festa de San Rocco. 
Jantar no Restaurante Le Bernardin. Alojamento.

5ºDIA - MANHATTAN / ELLIS ISLAND / STATE 
ISLAND / MANHATTAN
Partida de ferry para Ellis Island. Nesta ilha o grupo 
visita o Ellis Island National Museum of Immigration 
onde os viajantes chegados de barco da Europa 
e de outros continentes à procura de trabalho e 
melhores condições de vida eram inspecionados 
antes de entrar nos EUA. Neste local histórico foram 
rodadas as seguintes películas: O Padrinho II, A 
Emigrante, Brooklyn, Ragtime. A seguir ao almoço 
no Restaurante Long Horn Steak House, em Staten 
Island, o grupo visita a Estátua da Liberdade. Jantar 
de Despedida no dia do Halloween (Dia das Bruxas) 
a bordo de um cruzeiro no Rio Hudson.

6ºDIA - MANHATTAN / LISBOA
Dia inteiramente livre para visitas de caráter 
pessoal. Almoço livre. Em hora a indicar, partida 
para o aeroporto (Newark). 20h25 – Partida em voo 
United Airlines (UA 64) para Lisboa.

7ºDIA - LISBOA
08h10 – Chegada prevista a Lisboa.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

4.850€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

980€

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

Era uma vez em
Nova Iorque



Cruzeiro pelo
Mediterrâneo
Ocidental
        

1º DIA – LISBOA
Encontro em Santa Apolónia em hora a 

indicar. Embarque no navio Splendida da MSC, 
para um cruzeiro de 10 dias / 9 noites passando 

por Barcelona, Marselha, Génova, Málaga e 
Casablanca. Formalidades de embarque, e início 

do cruzeiro.

DIA  CHEGADA  PARTIDA  PAÍS

1ºDia  –  16:00  Lisboa

2ºDia Em navegação

3ºDia   12h00  20h00 Barcelona, Espanha

4ºDia 08h00  18h00  Marselha, França

5ºDia  08h00  17h00 Génova, Itália

6ºDia Em navegação

7ºDia  10h30 |  18h30  Málaga, Espanha

8ºDia  09h00  23h00  Casablanca, Marrocos

9ºDia Em navegação

10ºDia  07h00 - Lisboa

10º DIA - LISBOA
Chegada a Lisboa às 08h00. 
Desembarque e fim da viagem.

PROGRAMA INCLUI:
• Cruzeiro de 10 dias / 9 noites em Pensão 
Completa em camarote vista mar;
• Cocktail do comandante;
• Noite de gala com menu especial;
• Uso de todas as instalações do navio;
• Participação nas atividades da equipa de 
animação a bordo;
• Espetáculos todas as noites no teatro;
• Taxas Portuárias de 210,00 €;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de documentação contendo 
informação sobre os locais a visitar;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Pacote de Bebidas;
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente 
itinerário e extras de carácter pessoal (ex. 
telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.);
• Gratificações a bordo;
• Excursões.

NOTAS ADICIONAIS: A presente cotação 
está sujeita a reconfirmação mediante as 
disponibilidades de voos e camarotes no 
navio à data da possibilidade de reserva. 
Os valores acima apresentados poderão 
sofrer eventuais alterações em caso de 
significativas oscilações cambiais e/ou de 
custos de combustível.

Notas Adicionais: A presente cotação está sujeita a reconfirmação 
mediante as disponibilidades de voos e cruzeiro à data da V/ 
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.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

30 OUTUBRO A 08 NOVEMBRO 2020

PREÇO POR PESSOA CAMAROTES 
COM VARANDA

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

1.190€

850€

FRANÇA |  ITÁLIA | ESPANHA | MARROCOS



Mais Antiga
Fronteira -
Distrito de
Vila Real

Portugal tem a mais antiga fronteira do mundo, através do 
Tratado de Alcanizes, de 1297, que, grosso modo, continua 
em vigor. Linha demarcadora, que encerrou dentro de si 
um povo com uma só língua disperso por um território 
diversificado. A sua estabilidade muito contribuiu para 
que Portugal fosse o primeiro estado europeu onde se 
manifestaram sentimentos claros de nacionalidade. 
A Tryvel, o CNC e o CHAM vão à procura dos 
sinais dessa fronteira centenária. Nesta viagem 
visitaremos os principais bastiões da soberania 
portuguesa na raia transmontana ocidental, 
percorreremos trilhos de contrabandistas e 
estradas que diferenciam o território português 
do espanhol, visitaremos as terras galegas que 
pertenceram a D. Dinis, sobrinho de D. Manuel 
I, e ainda as principais cidades da região, 
Ourense e Vila Real.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

05 A 09 NOVEMBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

1040€

150€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento do conferencista João 
Paulo Oliveira e Costa;
• Acompanhamento por responsável Tryvel;
• 4 noites de alojamento no hotel mencionado 
ou similar;
• Refeições com bebidas incluídas conforme 
o programa;
• Todos os transportes conforme o programa;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

PORTUGAL E ESPANHA
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA

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.

4ºDIA - CHAVES
Dia dedicado à visita a Chaves com 
passagem pelo castelo medieval, a Igreja 
da Misericórdia, ponte romana, Forte de 
São Francisco e o museu Nadir Afonso. 
Almoço no Restaurante Adega Faustino. 
Saída em direção a Águas Frias, Chaves. 
Visita ao Castelo de Monforte de Rio 
Livre. Continuação até Vilarelho da Raia. 
Chegados à aldeia, vamos tomar contacto 
com todo o secretismo associado às lides 
do contrabando, como sendo a preparação 
dos burros e o carregamento dos produtos 
pelos contrabandistas em local incógnito. 
Pelos trilhos e caminhos percorridos 
descobrirse-ão estórias, lendas e segredos 
de uma comunidade raiana. À chegada ao 
destino, os contrabandistas são recebidos 
com a merenda do contrabando. Visita ao 
Marco dos Três Reinos e à Fonte da Facha. 
Visita ao Cambedo, aldeia promíscua e 
célebre pela batalha dos Maquis. Visita ao 
património arquitetónico e etnográfico 
da aldeia, Forno do Povo, Igreja Paroquial 
e Museu Etnográfico de Vilarelho da Raia. 
Regresso a Vilarelho da Raia. Jantar típico e 
alojamento em Chaves.

5ºDIA - CHAVES / MONDIM DE BASTO / 
AMARANTE / LISBOA
Deslocação para Mondim de Basto, com 
visita ao Santuário Nª Sra. Da Graça, 
Mosteiro de São Bento da Arnoia e Castelo 
de Arnoia. Continuação da viagem para 
Amarante. Almoço no Restaurante Pobre 
Tolo. De tarde, passeio pedestre pelo centro 
da cidade visitando a Igreja de São Gonçalo. 
Regresso a Lisboa com paragem numa área 
de serviço.

FIM DA VIAGEM

1ºDIA - LISBOA / VILA REAL / 
VIDAGO / CHAVES

07h00 – Encontro dos viajantes 
à partida de Lisboa em Sete Rios 

(defronte da entrada principal do Jardim 
Zoológico). 07h15 – Partida de autocarro 

para Vila Real, com paragem numa área 
de serviço. Almoço no Restaurante Quinta 

do Paço. Visita a Vila Real incluindo o 
Antigo Convento de São Domingos, Casa 

dos Marqueses de Vila Real e a Casa de Diogo 
Cão. Continuação da viagem para Vidago, 
visitando o Hotel Palácio das Termas. Check-in 
no Forte de S. Francisco Hotel Chaves 4**** ou 
similar. Jantar e alojamento.

2ºDIA - CHAVES / MONTALEGRE / PITÕES 
DAS JÚNIAS / TOURÉM / VERIN / CHAVES
Saída em direção a Soutelinho da Raia com 
visita à aldeia. Continuação até Montalegre. 
Visita incluindo o castelo, centro histórico e 
Museu do Barroso. Almoço no Restaurante 
Dom Pedro, em Pitões das Júnias. Passagem 
por Tourém, Couto Mixto ( Meaus, Santiago e 
Rubiás) e Verin a caminho de Chaves. Jantar 
no Restaurante Lavrador e alojamento.

3ºDIA - CHAVES / MONTERREY / MONFORTE 
DE LEMOS / OURENSE/ CHAVES
Partida rumo ao Castelo de Monterrey. Segue-
se a visita a Monforte de Lemos. Almoço 
no Restaurante O Pingallo, em Ourense. 
Visita guiada a Ourense onde se contempla 
a catedral, o Claustro de São Francisco e a 
Plaza Mayor. Regresso a Chaves. Jantar no 
Restaurante Carvalho. Alojamento.



Sri Lanka
com Podi Menike 
Train Express

1º DIA – LISBOA – DUBAI 
- …

Comparência no 
Aeroporto Humberto 

Delgado. Formalidades de 
embarque, e pelas 14h15 

partida em voo regular 
Emirates com destino ao Dubai. 

Mudança de avião e continuação 
com destino ao Sri Lanka. Noite e 

refeições a bordo.

2º DIA – … - COLOMBO – GALLE
Chegada a Colombo pelas 08h35. 

Continuação para Galle, a mais 
importante cidade do sul. Foi um 

importante porto até há 100 anos e 
atualmente ainda mantém os seus barcos 

em porto natural. Visita da parte antiga da 
cidade onde ainda se vêm os pescadores 

a remendarem as suas redes de pesca, e 
visita do Forte Holandês, Património da 
Humanidade. Almoço em restaurante. 
Check-in no Jetwing Lighthouse 5*, ou 
similar. Resto da tarde livre para gozarmos 
as belas e paradisíacas praias do sul do Sri 
Lanka. Jantar e alojamento.

3º DIA – GALLE – WELLIGAMA – YALA 
NATIONAL PARK
Viagem, pela costa sul, até Weligama, 
local onde ainda hoje se podem ver muitos 
pescadores pendurados em estacas dentro 
de água a pescarem à linha. Almoço durante 
o percurso. Entrada no Yala National Park, 
para um Safari em jeep 4×4. Cobre uma área 
de 1.259 km2 e é famoso pelas suas manadas 
de elefantes, leopardos, veados, javalis, 
crocodilos, búfalos, entre outros, contando-
se também com mais de 130 espécies de 
pássaros residentes. Jantar e alojamento no 
Jetwing Yala 5*, ou similar.

4º DIA - YALA NATIONAL PARK - 
BUDURUWAGALA - ELLA - (PODI MENIKE 
EXPRESS) - NUWARA ELIYA
Saída para norte, visitando Buduruwagala, 
que significa “rocha com estátua de 

Buddha”, um grupo escultórico em que a 
figura central é Buddha com 15,5 metros, 
dos séculos IX e X. No percurso, passagem 
ainda pela Cascata Ravana, com uma 
altura de 25 metros. Continuação para 
Ella. Aqui embarcaremos, com destino 
a Nuwara Eliya, numa das mais incríveis 
linhas férreas do mundo – Podi Menike 
Express. Viajaremos, durante cerca de 
4 horas, através de pontes e túneis, 
atravessando povoações tradicionais, por 
incríveis paisagens de montanha, vales e 
por uma imensidão de plantações de chá. 
Uma verdadeira experiência cultural e 
paisagística. Box lunch a bordo. Chegada 
a Nuwara Eliya ao final da tarde. Jantar e 
alojamento no Jetwing St Andrews Hotel 
4* sup, ou similar.

5º DIA - NUWARA ELIYA - KANDY
Frequentemente apelidada de Little 
England, Nuwara Eliya apresenta um 
belíssimo cenário das montanhas do Sri 
Lanka (a 1.889 metros), numa cidade 
colonial rodeada por verdes colinas, onde 
se produz o melhor chá do mundo. Aqui 
sente-se a influência inglesa, quer nas suas 
casas de campo, quer nas suas mansões 
em estilo Queen Anne. Viagem, por uma 
bela estrada de montanha, rodeada de 
plantações de chá, até Kandy, localizada 
na zona central do país, bem no centro 
de uma luxuriante vegetação. Visitaremos 
uma plantação de chá e respetiva fábrica, 
onde poderemos observar o processo de 
tratamento, com provas do verdadeiro 
chá do Ceilão. Chegada a Kandy e visita 
ao Jardim Botânico Real em Peredenya, 
de 1374, como jardim real dos reis de 
Gampola e Kandy. Nos seus 60 hectares, 
alberga 5.000 espécies de árvores e 
plantas, muitas delas raras. A cidade, 
real e sagrada, foi capital do estado 
independente do Sri Lanka, sobrevivendo 
durante 2 séculos às incursões coloniais 
portuguesas e holandesas, até se 
entregar às mãos britânicas em 1815. É 
Património da Humanidade pela UNESCO 

e foi a última capital real do reino do 
Sri Lanka. Jantar e alojamento no The 
Golden Crown 5*, ou similar.

6º DIA – KANDY – MATALE – DAMBULLA
Visita da cidade de Kandy, com 
destaque para o bazar; o centro de 
artesanato; o Museu de Gemas e de 
Lapidação e do Templo do Dente 
de Buda. Partida com destino a 
Dambulla, e, em Matale, visitaremos 
o Jardim de Especiarias, ervas pelas 
quais o Sri Lanka se tornou tão 
conhecido. Contacto com as diferentes 
especiarias e demonstração de como 
as utilizar para fins terapêuticos, seja 
em chás, na gastronomia, ou até em 
massagens. Almoço durante o percurso. 
Continuação para Dambulla. Check in 
no Jetwing Lake 5*, ou similar. Resto 
da tarde livre para descanso. Jantar e 
alojamento no hotel.

7º DIA – DAMBULLA - ANURADHAPURA 
- MIHINTALE - DAMBULLA
Visita à antiga capital e a maior cidade 
do antigo Ceilão – Anuradhapura, 
Património Mundial da UNESCO desde 
2006. A antiga cidade, sagrada para o 
mundo budista, é atualmente rodeada 
de mosteiros, com uma área de 40 km². 
Os maiores tesouros de Anuradhapura 
são os dagobas, locais sagrados e de 
veneração para os budistas. Destaque 
para as ruínas do Palácio Real dos reis 
Sinhalese, com mais de 1000 quartos; 
Dagoba Jetawanarama e Dagoba 
Thuparama. Visita ao Palácio Brazen; 
a Estátua do Buddha Samadhi e o 
Isurumuniya Rock Temple, cravado na 
rocha. A mais importante relíquia local 
é a Bo Tree, que segundo a lenda ainda 
possui um ramo da árvore onde Buddha 
terá sido Iluminado e que foi plantada 
há 2.250 anos. Almoço em restaurante. 
De tarde, visita de Mihintale, a 
montanha sagrada, apelidada como o 
Berço do Budismo no Sri Lanka dado 

Conhecida como a lágrima da Índia, o antigo Ceilão 
oferece-lhe um misto de beleza natural, cultura 
e património, invejáveis. O seu povo, que tanto 
se identifica com os portugueses, os primeiros 
europeus a visitar e colonizar o território, é de 
uma simplicidade e doçura únicas. Aqui, toda 
a natureza ainda permanece no seu estado 
virgem, só interrompida, aqui e ali, por 
belos templos budistas, salpicados de tons 
laranja, velhos complexos arqueológicos, 
encantadores campos de chá, antigos 
fortes, e orfanatos de elefantes. A isto 
adicionamos, e por muitos considerada, 
uma das linhas férreas mais incríveis do 
mundo – Podi Menike Train Express.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
regulares Emirates, Lisboa / Colombo / Lisboa, 
via Dubai, com direito ao transporte de 23 kgs 
de bagagem de porão, com taxas de aeroporto, 
segurança e combustível no valor de 389.70€ (à data 
de 24/01/2020 – a reconfirmar na altura da emissão 
do bilhete);
• Circuito em autocarro de turismo;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
• Pensão completa, desde o almoço do 2º dia ao 
jantar do 10º (18 refeições – 9 almoços e 9 jantares);
• Circuito em autocarro de turismo, com wifi e com 
águas incluídas a bordo;
• Viagem no Comboio Podi Menike Express, em classe 
económica, de Ella a Nuwara Eliya (4º dia);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
• Acompanhamento por guia local, de língua 
castelhana ou portuguesa, durante toda a viagem;
• Todas as visitas, entradas e safaris, conforme 
itinerário;
• Visto de entrada no Sri Lanka;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
• Seguro Multiviagens (cancelamento antecipado, 
assistência e interrupção);
• Livro de viagem e saco Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

Nota: A realização do Podi Menike Express está sujeito 
a alterações e / ou cancelamento por condições 
atmosféricas, manutenções ou fretamento por parte 
do governo cingalês.

Partida do Porto – 
Consulte-nos

14 A 24 NOVEMBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP COM 
INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO 

DE VIAGEM

2.240€

415€

35€

que foi o local onde foi 
inicialmente pregado 

o budismo pelo Monge 
Mahinda, há mais de 2.000 

anos. Mihintale, ou Colina 
de Mahinda, tem uma antiga 

escada de pedra com 1.840 
degraus que dão acesso ao 

topo. Regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento.

8º DIA – DAMBULLA - 
POLONNARUWA - MEDIRIGIRIYA 

- DAMBULLA
Visita da antiga cidade de Polonnaruwa, 

Património da Humanidade pela 
Unesco, capital do Sri Lanka entre o séc. 

XI e XIII, onde ainda hoje se encontram 
diversos vestígios da sua antiga riqueza, 

como as ruínas dos Templos de Lankatileke, 
Tivanka e Thuparama; as estupas de Rankot 
Vihara e Kiriwehera; as ruinas do Palácio 
Real Galviharaya com as suas esplendidas 
estátuas de Buddha (em pé, sentado e 
reclinado), a Sala de Audiência; o Banho de 
Lotus; a estátua do rei Parakramabahu; o 
lago artificial Parakrama Samudraya a obra 
prima de irrigação e a Casa das Relíquias 
– Watadage – com as suas esculturas 
em pedra. Visita do Templo de Shiva, o 
mais antigo templo hindu das ruínas de 
Polonnaruwa. Almoço em restaurante. 
Seguimos viagem para Medirigiya. Visita 
a este belo templo, construído sobre uma 
rocha e cercado pela natureza. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

9º DIA – DAMBULLA – FORTALEZA 
SIGIRIYA - MINNERIYA NATIONAL PARK - 
DAMBULLA
Visita à Fortaleza rochosa de Sigiriya – 
conhecida como Lion Rock – e subir, quem 
assim o pretender, os seus 1.200 degraus 
até ao topo. Esta magnífica rocha-fortaleza, 
Património Mundial pela UNESCO, é 
também conhecida por Fortaleza do Céu, 
devido à fortaleza do século V construída 
no seu topo. Almoço em restaurante. 

Durante a tarde, safari fotográfico no 
Minneriya National Park. Com mais de 
8.800 hectares que reúne manadas de 
veados e amplas espécies de pássaros, é 
um dos maiores parques de recolhimento 
de elefantes do mundo, o que faz desta 
área um maná para os entusiastas da vida 
selvagem. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

10º DIA – DAMBULLA – COLOMBO - …
Saída para visita à capital cingalesa. 
Colombo era somente um pequeno 
porto até à chegada dos portugueses em 
1505. A cidade e o porto desenvolveram-
se durante o período de dominação 
inglesa e o que permanece do tempo 
dos portugueses, holandeses e ingleses 
pode ainda ser visto em toda a cidade. As 
fortificações portuguesas ou holandesas 
são uma realidade do passado, mas 
a influência destes povos é visível em 
alguns dos seus edifícios e igrejas 
existentes nas zonas do Fort e Pettah. 
Visita do Fort, antiga zona administrativa 
inglesa; Sea Street e dos bairros de 
ourives no coração de Pettah e o Bazaar 
Pettah. Passagem por Kaymans Gate; a 
Torre do Relógio Khan; a Igreja holandesa 
de Wolfendhaal do século XVIII; o 
Templo budista de Kelaniya; o Templo 
Budista Gangaramaya; a Mesquita, 
assim como o Bandaranaike Memorial 
International e o novo parlamento em Sri 
Jayawardenapura. Teremos algum tempo 
livre para gozarmos as praias da costa 
oeste do Sri Lanka. Despedimo-nos do Sri 
Lanka com um jantar na praia. Transporte 
ao aeroporto de Colombo.

11º DIA – … - COLOMBO – DUBAI – LISBOA
Pelas 03h15, saída em voo regular com 
destino ao Dubai. Noite a bordo. Mudança 
de avião e continuação para Lisboa. 
Chegada pelas 12h00.

Fim da viagem



É um dos países com maior biodiversidade do planeta, 
bem com uma enorme diversidade da etnicidade, com 
influências indígenas, europeias e africanas, e o 2º país 
mais populoso da América do Sul. Desde a floresta 
densa amazónica e das praias de mar azul caribenhas, 
possui muitas cidades e povoados considerados 
patrimónios históricos. A Colômbia é hoje um país 
moderno e de vibrantes cidades que se misturam 
com espetaculares paisagens, que tenta recuperar 
da fama de país violento. Viaje connosco pelo 
país de Simón Bolívar, herói da independência 
colombiana, do infame Pablo Escobar, e de 
Gabriel Garcia Marques, um dos autores mais 
importantes do século XX.
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1º DIA – LISBOA OU 
PORTO - BOGOTÁ

Partida do Porto 
ou de Lisboa com 

destino a Bogotá, via 
Madrid. Chegada pelas 

19h30. Formalidades de 
desembarque e transporte 

até ao nosso hotel – Atton 
93 – 4*, ou similar, junto ao 

Parque del la 93, a zona mais 
badalada da capital colombiana. 

Alguns snacks disponíveis no 
quarto. Alojamento.

2º DIA – BOGOTÁ
Dia completo de visitas a Bogotá. A 

capital impressiona com sua mescla 
de modernidade, centro histórico, 

excelentes hotéis, lojas, bares e 
restaurantes. Começamos com um passeio 

pedonal pelo bairro de La Candelária, onde 
estão bibliotecas, museus, bares, livrarias e 
prédios que fazem parte da história do país; 
pela Plaza de Bolivar com os seus edifícios 
emblemáticos como o Capitólio Nacional; 
Plazoleta Chorro de Quevedo, onde terá 
sido fundada a cidade; a La Casa de los 
Comuneros e Catedral Primada. Visita ao 
emblemático Museu do Ouro para admirar 
uma das mais importantes coleções da 
metalurgia pré-hispânica no Mundo; ao 
Museu da Esmeralda; ao Museu Botero e à 
Casa de Moneda. Ao final do dia, subiremos, 
em funicular, ao Cerro de Monserrate, a 2.600 
metros, de onde se tem uma maravilhosa e 
abrangente vista da cidade. Almoço durante 
as visitas. Jantar e alojamento.

3º DIA – BOGOTÁ – (AVIÃO) - SANTIAGO 
DE CALI
Transporte ao aeroporto e voo com destino 
a Cali. Estamos na terceira maior cidade, 
na capital da salsa colombiana. É a cidade 
das mulheres bonitas, homens que sabem 
dançar de verdade, de ruas estreitas, de 
casas coloniais e considerada por muitos 
como sendo a Colômbia no seu estado 
mais puro. Visita da cidade com destaque 
para o centro histórico; os morros de Cristo 

Rey; o Parque de los Gatos; a Iglesia La Eremita 
e o Bairro de Santo António. Almoço durante 
as visitas. Aqui é obrigatório visitar uma escola 
de salsa, onde teremos aulas com bailarinos 
profissionais. Para não perdermos o ritmo, 
terminaremos o dia com um jantar show de salsa. 
Alojamento no Hotel Movich Casa del Alferez 4*, 
ou similar.

4º DIA – SANTIAGO DE CALI – GUADALAJARA 
DE BUGA - PARQUE NACIONAL DE LA UVA – 
CARTAGO - EJE CAFETERO
Viagem por estrada, para norte, com destino ao 
Eje Cafetero, com paragem em Buga, para visita 
à Basílica Del Señor de los Milagros. Estamos 
na capital vinícola da Colômbia, e visitaremos o 
Parque Nacional de la Uva – um espaço temático 
bio educativo numa viagem de sabores e 
natureza. Almoço durante a viagem. Paragem em 
Cartago, famosa pelos seus bordados artesanais 
e arquitectura colonial, com visita ao Museu dos 
Bordados Calle Real. Continuamos para o Eje 
Cafetero, região onde se cultiva o melhor café do 
mundo. Jantar e alojamento no Hotel Campestre 
las Camelias 5*, ou similar.

5º DIA – EJE CAFETERO - SALENTO (VALLE DEL 
COCORA) - EJE CAFETERO
Saída para visita ao Valle del Cocora e a Salento. 
Na cordilheira central colombiana, o vale é 
pontuado pelas majestosas “palmas de cera”, 
palmeiras que, com 70 metros de altura, são 
a árvore símbolo da Colômbia. Continuação 
para o bosque de névoa onde apreciaremos 
a biodiversidade de fauna e flora. Caminhada 
ecológica pela Reserva Natural del Cocora. 
Visita da povoação de Salento, uma das joias 
da região, com as suas casas coloridas com as 
varandas típicas e lojas de artesanato. Almoço. 
De tarde visita da “Hacienda San Alberto”. A 
região ainda abriga uma boa quantidade de 
arrieros (tropeiros) que, sempre ao lado de suas 
mulas carregadas de café, continuam sendo uma 
das imagens mais tradicionais deste zona do 
país. Esta será uma visita guiada pelos cafezais, 
onde teremos oportunidade de conhecer todo 
o processo de cultivo. Neste dia uma parte do 
percurso será feito nos tradicionais Jeeps Willys! 
Jantar e alojamento.

6º DIA – EJE CAFETERO – ARMENIA - (AVIÃO) 
– SANTA MARTA
Bem cedo, transporte ao aeroporto de Armenia. 
Voo para Santa Marta, no caribe colombiano 
e a cidade da última residência do libertador 
Simón Bolívar. É rasgada pelo mar do Caribe 
e por um conjunto de enormes montanhas da 
Serra Nevada, cujos picos podem ser vistos 
em dias ensolarados. Passearemos pelo centro 
histórico, com um rico conjunto de casas 
coloniais, com a Catedral – conhecida também 
como Basílica Menor; a Casa da Alfândega, sede 
do Museu do Ouro de Tayrona; o monumento a 
Pibe Valderrama e visita à Quinta de San Pedro 
Alejandrino, local onde Simón Bolívar passou 
os seus últimos dias. Almoço durante as visitas. 
Jantar e alojamento no Hotel Catedral Plaza 4*, 
ou similar.

7º DIA – SANTA MARTA – PARQUE NACIONAL 
TAYRONA – SANTA MARTA
Dedicamos o dia ao Parque Nacional Tayrona. 
Saída do porto, em lancha, até ao parque. 
Estendendo-se desde a Sierra Nevada até 
ao mar das Caraíbas, este parque, com 15 
mil hectares, praias de areia fina, enseadas à 
sombra de palmeiras, bosques, manguezais, 
recifes do coral e uma rica biodiversidade, é 
considerado Reserva da Biosfera pela Unesco. 
Caminhada relaxada descobrindo estas praias 
e a paisagem circundante. Esta região ainda é 
o território do povo Tayrona, que habitam nas 
zonas mais privadas do parque e que por vezes 
ainda se cruzam connosco. Almoço no parque. 
Tempo livre para gozar as belezas naturais e das 
belas praias. Regresso a Santa Marta. Jantar e 
alojamento.

8º DIA – SANTA MARTA – BARRANQUILLA - 
SALINAS DE GALERAZAMBA – VOLCÁN DE 
LODO DE TOTUMO - CARTAGENA DAS ÍNDIAS
Viajamos por estrada até Cartagena da Índias, 
ao longo da costa caribenha. Visita panorâmica 
a Barranquilla, conhecida como a Porta de Ouro 
da Colômbia pois no final do século XIX era 
entrada de viajantes e mercadorias. Barranquilla 
é também famosa pelo seu Carnaval, declarado 
pela Unesco Obra Mestra do Patrimônio 
Oral e Intangível da Humanidade. Almoço. 
Seguimos viagem, com paragem nas Salinas 

COLÔMBIA

Colômbia,
“História, Salsa, 
Cumbia, Café e 
Caribe”



de Galerazamba, conhecidas 
como o Mar Rosa, um fenómeno 

natural pela grande concentração 
de sal na água. Pronto para uma 

mais uma experiência bizarra!? No 
Volcán de Totumo, poderá banhar-

se no vulcão de lama quente, repleto 
de minerais terapêuticos. Continuamos 

para Cartagena. Ficaremos alojados bem 
no centro de Cartagena, dentro da cidade 

amuralhada, no Armeria Real Luxury Hotel 
& Spa 5*, ou similar. Jantar e alojamento. 

Passeio informal nocturno pelo bairro de 
Getsemaní com mercadinhos, barracas de 

comida e animados clubes noturnos.

9º DIA – CARTAGENA DA ÍNDIAS - ISLA DEL 
ROSARIO / ISLA MANAGUA – CARTAGENA DA 

ÍNDIAS
Saída em lancha rápida para as paradisíacas Ilhas do 

Rosário, arquipélago de pequenas ilhas de coral como 
as contas de um rosário. A primeira paragem é feita 

no Parque Nacional das Ilhas do Rosário para visita do 
Aquário San Martin. Continuação da visita panorâmica 

pelas diversas ilhas que formam este arquipélago. 
Paragem numas das ilhas para almoço típico e tempo livre 

para desfrutar das magníficas praias. Regresso a Cartagena 
ao final da tarde. Jantar e alojamento.

10 º DIA – CARTAGENA DAS ÍNDIAS
Localizada no caribe colombiano, Cartagena foi sede do 

importante porto durante o período colonial e por isso alvo 
de muitos ataques piratas. Tem praias paradisíacas, mas o seu 

principal atrativo é mesmo a história, a arquitetura dos casarios 
coloniais e as muralhas. Aqui muito encontramos da vida e obra 

de Gabriel Garcia Marquez, o seu mais ilustre morador. Destaque 
para os bairros de Bocagrande; a Catedral, uma das mais antigas da 

América; o Palácio da Inquisição; a Casa de San Pedro Claver e a Praça 
da Aduana. Visita ao Castelo de San Felipe de Barajas, uma das maiores 

construções feita por espanhóis no Novo Mundo; ao Museu do Ouro e ao 
Parque Bolivar. Almoço. Cartagena das Índias merece todo o nosso tempo, 

portanto a tarde é inteiramente livre para passearmos, fazermos compras, ou 
simplesmente gozarmos o ambiente caribenho numa das muitas esplanadas. 

Jantar e alojamento.

11º DIA – CARTAGENA DAS ÍNDIAS – (AVIÃO) - MEDELLÍN
Transporte ao aeroporto e saída com destino a Medellin. 
Chegada a Medellín, a segunda maior cidade colombiana, 
cidade natal de Fernando Botero, um dos artistas mais 
expressivos da Colômbia, e do infame Pablo Escobar. A 
imagem da cidade com cartéis de droga, níveis recordes 
de homicídio, e pobreza generalizada é obsoleta, pois 
Medellín é hoje uma cidade vibrante e cosmopolita, além de 
totalmente segura. A melhor maneira de nos movimentarmos 
em Medellin é de metrocable (teleférico). Assim o faremos. 
Destaque para o Parque del Poblado; a Plaza Botero, com 
obras em bronze do artista; o Parque dos Pés Descalços, 
com os seus espelhos de água e a Catedral Metropolitana. 
Almoço. Foco ainda na temática do narcotráfico e na vida 
de Pablo Escobar, com visita à Comuna 13. Até há dez anos, 
esta favela, liderava como um dos locais mais perigosos do 
mundo, mas hoje, pacificada, é uma tela para a arte urbana 
repleta de cor e um local de visitas dos viajantes mais 
curiosos. Jantar e alojamento no Hotel Atton El Tesoro 4*, 
ou similar.

12º DIA – MEDELLÍN – PEÑOL – GUATAPE – CARMEN DE 
VIBORAL - MEDELLÍN
Visita do maciço de Peñon de Guatapé. A cerca de 70km 
de Medellín, o Peñol conta com 200 metros de altura e 
seiscentos e muitos degraus. Toda esta bela região é formada 
por ilhotas, uma espécie de península. Almoço típico no 
município de Guatapé com as belas fachadas típicas do 
casario. Continuamos para a pequena povoação de Carmen 
de Viboral, famosa pela sua cerâmica. Regressamos a 
Medellín. Hoje o nosso jantar será no Restaurante Andrés 
Carne de Res – uma experiência gastronómica, cultural e 
musical que nos transportará para a realidade colombiana. 
Alojamento.

13º DIA – MEDELLÍN - …
Continuamos as visitas a Medellín, com visita ao Parque 
Arví, para uma relaxada caminhada matinal, nesta reserva 
ecoturística. Almoço em restaurante no centro de Medellín. 
Teremos tempo livre no centro de Medellín antes de irmos 
para o aeroporto. Pelas 21h35 saída em voo com destino a 
Madrid. Noite a bordo.

14º DIA - … MADRID – LISBOA OU PORTO
Chegada pelas 14h50 e pelas 14h50 continuamos viagem 
até Lisboa ou Porto. Chegada pelas 15h00.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea internacional, em classe 
económica, em voos regulares Air Europa, para 
percurso Lisboa / Madrid / Bogotá e Medellín / 
Madrid / Lisboa, com direito ao transporte de 
uma bagagem de porão até 23kg, com taxas de 
aeroporto, segurança e combustível (442.90€, a 
21/01/2020, sujeitos a confirmação aquando da 
emissão dos bilhetes);
• Passagens aéreas internas, em classe económica, 
em voos Avianca, para percurso Bogotá / Santiago 
de Cali; Arménia / Santa Marta; Cartagena das 
Índias / Medellín, com direito ao transporte de 
uma bagagem de porão até 23kg, com taxas de 
aeroporto, segurança e combustível;
• Alojamento (12 noites) e pequeno-almoço nos 
hotéis mencionados, ou similares;
• Pensão completa, desde o jantar do 1º dia (snacks 
no quarto), ao almoço do 13º (24 refeições – 12 
almoços e 12 jantares);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
a viagem;
• Acompanhamento de guias locais, de língua 
portuguesa castelhana, durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo, com wifi e com 
águas a bordo;
• Visitas, entradas e passeios conforme programa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens;
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
• Livro de viagem e mochila Tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como 
incluído.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO SEGURO COM 
CANCELAMENTO ANTECIPADO, 
ASSISTÊNCIA E INTERRUPÇÃO

3.775€

600€

45€
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1ºDIA - LISBOA / 
AMSTERDÃO / NAIROBI

Comparência dos 
participantes no aeroporto de 

Lisboa cerca de 120 minutos 
antes da hora de partida. 

Assistência nas formalidades de 
embarque e partida pelas 05h00 

em voo regular KLM com destino 
a Nairobi, via Amsterdão. Dia, e 

refeições abordo.
22h00 – Chegada Nairobi 

formalidades de entrada no país 
( obtenção de visto localmente ). 

Transporte privativo para o Safari 
Park Hotel 4* ou similar. Check in e 

distribuição dos quartos. Alojamento.

2ºDIA - NAIROBI / MASAI MARA
De manhã e após o pequeno-almoço, 

visita de cidade de Nairobi, uma das mais 
importantes cidades do Continente Africano 

e onde encontrará uma mistura de edifícios 
modernos e restaurantes cosmopolitas com 
mercados e trânsito bem africanos. Almoço no 
Restaurante Carnívore. Após o almoço,saída 
para o Parque Nacional Masai Mara, que é a 
continuação do ecossistema do Serengeti em 
terras Quenianas. Esta é a reserva onde poderá 
observar em qualquer altura do ano aqueles 
que são considerados os 5 grandes da Savana 
(The Big 5) : Leão, Búfalo, Elefante, Leopardo 
e Rinoceronte. Chegará ao seu lodge ainda a 
tempo de jantar. Bebida de boas vindas não 
alcoólica. Alojamento no Mara Sopa Lodge em 
regime de pensão completa.

3ºDIA - MASAI MARA
Masai Mara não é o maior do Kenya, mas 
provavelmente é o mais famoso. A área total do 
parque está situada no enorme Vale do Rift que 
vai desde o Mar Mediterrâneo até à África do Sul. 
O terreno da reserva é principalmente coberto 
por pastagens, com bosques de acácias na região 
sudeste. Na fronteira ocidental encontram-se as 
escarpas Esoit Oloololo do vale, e a vida selvagem 
tende a ser mais concentrada nesta área, já que 
o terreno pantanoso oferece abundância de água 
e a interferência causada pelo turismo é mínima. 
O seu dia em safari, deve ser bem aproveitado, 
do nascer ao pôr-do-sol, fotografando, filmando, 
observando… desfrutando !! Safari durante a 
manhã e a tarde. Opcionalmente, e de manhã 
bem cedo, possibilidade de fazer um safari de 
balão. Após regresso ao lodge, recepção com 
toalinhas frescas e um cocktail de frutos não 

alcoólico. Alojamento no Mara Sopa Lodge em 
regime de pensão completa. Jantar no Mara Sopa 
Lodge com possibilidade de assistência a show 
de danças Maasai (segundo disponibilidade).

4ºDIA - MASAI MARA / LAGO NAKURU
Após o pequeno-almoço, partida para o Parque 
Nacional de Lago Nakuru. O Lago Nakuru é um 
dos lagos de soda Vale do Rift, a uma altitude de 
1754 m acima do nível do mar e é protegido por 
Lake Nakuru National Park. Abundância do lago 
de algas atrai a grande quantidade de flamingos 
que é a famosa linha da costa sobretudo de 
Março a Setembro. Da sua fauna destacamos os 
Rinocerontes, Búfalos, Girafas, Gazelas, Babuínos, 
Leopardos e Hipopótamos. Estes últimos podem 
ser observados ao pôr-do-sol quando se dirigem 
para a margem do lago para se alimentarem. 
O Nível do lago caiu drasticamente no início 
de 1990, mas, desde então, em grande parte 
recuperado. Delicie-se ainda, com o extenso 
bosque de acácias e encostas rochosas que 
formam o habitat das espécies animais. Chegada 
ao Lake Nakuru Sopa Lodge. Check in e bebida 
de boas vindas não alcoólica. O almoço será no 
seu lodge e, após um merecido repouso, saída 
para safari fotográfico no parque. Alojamento no 
Lake Nakuru Sopa Lodge em regime de pensão 
completa.

5ºDIA - LAGO NAKURU / AMBOSELI
Pequeno-almoço bem cedo e saída em direção 
ao Lago Naivasha onde efetuaremos um passeio 
de barco para observação de aves. Saída em 
direção a Amboseli. Almoço picnic (lunch 
box). Continuação para o Parque Nacional de 
Amboseli situado no distrito de Kajiado, na 
província do vale do Rift. O parque tem uma 
área de 39206 hectares (392 km²) e situa-se no 
centro de um ecossistema de 8000 km², que 
se estende através da fronteira entre Quênia e 
Tanzânia. As pessoas locais são principalmente 
da tribo Masai mas pessoas de outras partes do 
país foram-se estabelecendo no local atraídos 
pelo êxito turístico que tem impulsionado a 
economia e a agricultura intensiva ao longo do 
sistema de pântanos, que tornam esta área de 
baixa precipitação (média de 350mm/ano).
Oparque protege dois dos cinco principais 
pântanos e inclui um lago seco do Pleistoceno 
e a vegetação semi-árida. Situa-se a cerca de 
140 km a sul de Nairóbi, e é o segundo parque 
nacional mais popular no Kenya após a Reserva 
Nacional de Masai Mara. O safari do dia será… o 
próprio trajeto! Pelo final da tarde chegada ao 
lodge. Recepção com toalinhas frescas e cocktail 

de frutos, não alcoólico, ao Pôr-do-Sol. Jantar e 
alojamento no Amboseli Sopa Lodge.

6ºDIA - AMBOSELI
Alojamento em regime de pensão completa. 
Mais um dia inteiramente passado em safari com 
almoço picnic (lunch box) onde pode ter uma das 
melhores experiências de observação da fauna 
do mundo, com 400 espécies de aves, incluindo 
aves aquáticas, pelicanos e 47 tipos de aves de 
rapina. Após chegada ao lodge, recepção com 
toalinhas frescas e bebida de frutos não alcoólica. 
Jantar e alojamento no Amboseli Sopa Lodge.

7ºDIA - AMBOSELI / ARUSHA (TANZANIA) / 
LAGO MANYARA
Após o pequeno-almoço, continuação da nossa 
viagem em direção à fronteira Quénia/Tanzânia. 
Mudança de veículo e de motorista/guia. Após 
as formalidades na fronteira, continuação para 
Arusha onde faremos uma paragem para almoço 
no restaurante africano Jikoni African Restaurant, 
localizado no Traders Walk no Arusha Coffee 
Lodge. Saboreie a cozinha tradicional africana 
neste restaurante ao ar livre. Após o almoço, 
visita guiada pela propriedade do café no Arusha 
Coffee Lodge. A visita, denominada “Coffee Bean 
to Cup”, é um passeio que permite conhecer 
como funciona uma plantação de café: ver como 
o café é cultivado, colhido,seco e produzido 
no café aromático que bebemos todos os dias. 
Continuação para o Lago Manyara. Trata-se de 
um lago raso, salino na região de Arusha no norte 
da Tanzânia e está localizado a cerca de 600 m. 
Possui uma grande diversidade de paisagens e 
nas suas margens vivem búfalos, elefantes, leões, 
leopardos,rinocerontes e um grande número 
de pássaros. O Parque Nacional Lake Manyara 
foi criado em 1960 e é também uma reserva da 
biosfera desde 1981. O primeiro europeu que viu 
o lago foi o explorador austríaco Oscar Baumann 
(1864-1899) na chamada “Expedição Masai” de 
1891 a 1893. Após chegada ao Lodge,receção com 
toalinhas frescas e bebida de frutos não alcoólica. 
Jantar e alojamento no Lake Manyara Kilimamoja 
Lodge (opção 1) ou Serena Lodge (opção 2).

8ºDIA - LAGO MANYARA / SERENGETI
Pequeno-almoço e saída para safari no parque. 
Almoço pic-nic (almoço quente – ver incluídos) 
durante o safari após o qual seguirá para o seu 
próximo destino, Serengeti. Após chegada ao 
lodge,recepção com toalinhas frescas e bebida 
de frutos não alcoólica. Jantar e alojamento no 
Serengeti Sopa Lodge.

QUÉNIA, TANZÂNIA E ZANZIBAR
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe turística em voos nos percursos Lisboa / 
Amsterdão/ Nairobi – Dar Es Salaam / Amsterdão / Lisboa com a KLM, 
em classe económica e com direito ao transporte de 23 kgs de bagagem 
de porão;
• Passagem aérea Arusha / Zanzibar/ Dar Es Salaamem classe 
económica e com direito ao transporte de 20 kgs de bagagem;
Taxas aeroportuárias de segurança, e combustível no valor de 333,81€ 
por pessoa (à data de 19.11.2019 – a atualizar e reconfirmar na altura da 
emissão da documentação);
• Visto de Entrada no Quénia (Usd 100) e Tanzania no valor de USD 80 
por pessoa;
• Transporte privativo nos percursos aeroportos – Hotéis/ Lodges/ 
Acampamentos / Aeroportos;
• 15 Dias / 13 noites de estadia em lodges e hotéis de 4**** e 5*****;
• Todas as refeições mencionadas no programa: total 26 (sendo que há 
2 almoços pic-nic em lunch box em Amboseli + 4 almoços pic-nic na 
Tanzania – com serviço de almoço quente exclusivo incluindo utensílios 
de mesa, vinhos,sumos, café);
• Bebidas incluídas somente no Hotel Meliá Zanzibar já que o resort é em 
regime de Tudo Incluido;
• Águas nos veículos de safari;
• Receção diária ao final do dia nos lodges com bebida de frutos, não 
alcoólica;
• Tour “Bean-to-Cup” numa plantação de café, com visita guiada do 
Arusha Coffee Lodge;
• Espetáculos típicos Maasai no jantar de Maasai Mara no Kenya e no 
jantar de despedida em Ngorongoro(segundo disponibilidade);
vTodas as taxas de entrada nos parques e conservação – incluindo 
entrada na Cratera de Ngorongoro;
• Todas as atividades mencionadas no itinerário, nomeadamente em 
Safari acompanhados por Ranger sem língua inglesa;
• Veículos no Kenya – Mini-van;
• Veículos na Tanzania – Land Cruiser;
• Gratificações a rangers e motoristas;
• Bagageiros;
• Seguro de Viagem Multiviagens – MIP€ 30.000 com PVFM;
• Seguro de evacuação de emergência Flying Doctors(apenas cobre 
evacuação e não despesas médicas);
• Acompanhamento por representante Tryvel;
• Bolsa ou similar Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições( exceto nos 4 almoços pic-nic com almoço quente 
na Tanzânia e na estadia no Hotel Meliá em Zanzibar em regime de Tudo 
Incluido);
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados 
no presente itinerário e extras de carácter pessoal (ex. Passaporte, 
telefonemas, bar, mini-bar,lavandaria, etc.).

28 NOVEMBRO A 12 DEZEMBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

5.850€

450€

9ºDIA - SERENGETI
O Serengeti abriga a 

maior migração animal 
de mamíferos do mundo, 

uma das maravilhas do 
mundo natural. Na região 

fica o Parque Nacional de 
Serengeti e várias reservas 

de caça. A palavra “Serengeti” 
provém da língua maasai, 

na qual “Serengit” significa 
“planícies intermináveis“. É 

Património Mundial da UNESCO 
desde 1981. No Parque vivem 

mais de 35 espécies de grandes 
mamíferos como leões, hipopótamos, 

elefantes, leopardos,rinocerontes, 
girafas, antílopes e búfalos, para além 

de hienas, chitas, macacos e de mais 
de 500 espécies de pássaros. Safari 

durante a manhã e a tarde. Almoço pic-
nic (almoço quente – ver incluídos). Após 

chegada ao lodge,recepção com toalinhas 
frescas e bebida de frutos não alcoólica. 
Jantar e alojamento no Serengeti Sopa Lodge. 
Alojamento em regime de pensão completa.

10ºDIA - SERENGETI / NGORONGORO
Após o pequeno-almoço saída para 
Ngorongoro com almoço picnic (almoço 
quente – ver incluídos). Antes da chegada ao 
seu lodge tempo ainda para visita a uma Aldeia 
Masai. Os Maasai são uma tribo que habita a 
região dos Grandes Lagos Africanos e que é 
oriunda do atual Sudão do Sul. São um povo 
semi nómada que se dedica à pastorícia e são 
educados e formados para serem verdadeiros 
guerreiros. Aqui teremos a oportunidade de 
apreciar o seu habitat, presenciarmos a dança/
ritual de ‘boas vindas’ e vermos como vivem, 
essencialmente da criação de gado, a sua 
principal moeda de troca entre tribos Masai, 
onde é aproveitada não só a sua carne e leite 
mas também o sangue que é bebido. Após 
chegada ao lodge,recepção com toalinhas 
frescas e bebida de frutos não alcoólica. 
Jantar e alojamento no Ngorongoro Sopa 
Lodge (opção 1) ou no Oldeani MountainLodge 
(opção 2).

11ºDIA - NGORONGORO
O seu dia será preenchido em safari fotográfico 
em plena cratera sendo que o almoço picnic 
(almoço quente – ver incluídos) será junto a um 
lago a observar os hipopótamos. Descida em 

em 4×4 para primeiro contacto com o fundo da 
cratera vulcânica de Ngorongoro, considerada 
a maior do mundo. Há cerca de 8 milhões de 
anos, o cone do vulcão que aqui esteve ativo 
desmoronou-se e deu origem a uma caldeira 
que chega a atingir os 610metros de altura e 
260Km de largura. Aqui habitam mais de 25 
mil animais, partilhando todo este espaço 
integrado na natureza. Regresso ao Lodge 
para ‘cocktail de boas vindas não alcoólico’ ao 
por do sol africano. Jantar de despedida no 
lodge com possibilidade de assistência a show 
de danças Maasai (segundo disponibilidade). 
Jantar e alojamento no Lodge.

12ºDIA - NGORONGORO / ARUSHA / 
ZANZIBAR (VOO INTERNO ENTRE ARUSHA E 
ZANZIBAR)
Depois do pequeno-almoço, partida para 
o aeroporto de Arusha. Formalidades de 
embarque e partida em voo pelas 13h00. Pelas 
14h15, chegada a Stone Town em Zanzibar. 
Continuação em autocarro para o hotel em 
Zanzibar (Hotel Meliá Zanzibar na opção 1 
e Hotel Sandis Baobab Beach na opção 2). 
Almoço tardio no resort após chegada. Jantar 
no resort.

13ºDIA - ZANZIBAR
Dia completamente livre para descansar, fazer 
praia ou outro tipo de atividade de caráter 
pessoa, em regime de pensão completa (Hotel 
Sandis Baobab Beach) ou regime de Tudo 
Incluido no resort (somente no Hotel Mélia 
Zanzibar).

14ºDIA - ZANZIBAR / DAR ES SALAAM 
/ AMSTERDÃO (VOO INTERNO ENTRE 
ZANZIBAR E DAR ES SALAAM)
Após o pequeno-almoço no lodge transporte 
para o aeroporto para embarque pelas 12h00 
em voo da Flight Link com destino a Dar Es 
Salaam.
12h20 – Chegada a Dar Es Salaam e transporte 
para almoço em restaurante. De tarde, visita 
da cidade de Dar Es Salaam e jantar em 
restaurante. Assistência nas formalidades de 
embarque.
23h40 – Partida em voo regular KLM com 
destino a Amsterdão. Refeições e noite a 
bordo.
15ºDia - Amsterdão / Lisboa
07h00 – Chegada a Amsterdão, tempo de 
escala e mudança de avião.
12h35 – Continuação em voo KLM com destino 
a Lisboa.
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1ºDIA - LISBOA / ZURIQUE / 

LAGO CONSTANÇA / ZURIQUE
Comparência no aeroporto de 

Lisboa, duas horas antes da partida 
para formalidades de embarque.

08h55 – Partida em voo regular da 
Tap com destino a Zurique

12h40 – Chegada a Zurique. Assistên-
cia e transporte para restaurante para 

almoçar. Após o almoço, saída em dire-
ção ao Lago Constança, um tesouro com-

partilhado por 3 países: Alemanha, Austria 
e Suíça. Este bonito lago de águas tranqui-

las, alberga ilhas, belíssimas paisagens e nas 
suas margens encontramos cidades preciosas 

e cosmopolitas. O seu enorme tamanho fez 
com que fosse chamado de mar Suabo. Re-

gresso a Zurique. Chegada ao Sheraton Hotel 
Zurique 4**** ou similar. Distribuição das chaves, 

jantar e alojamento.

2ºDIA - ZURIQUE / BASILEIA / MULHOUSE
De manhã cedo e após o pequeno almoço no hotel, 

saída até Basileia, a cidade universitária mais antiga 
da Suíça. Chegada e início da visita panorâmica da ci-

dade. O centro histórico medieval de Basileia rodeia a 
Marktplatz, dominada pela Câmara Municipal do século 

XVI em grés vermelho. A sua catedral gótica do século XII 
possui vistas para a cidade e contém o túmulo do académi-

co do século XVI, Erasmus. A grande praça do mercado, por 
exemplo, é dominada por uma Câmara Municipal, construída 

entre 1507 e 1513. O Spalentor, um dos portões da cidade mais 
bonitos da Suíça, foi erguido ao final do século XIV. O verda-
deiro marco de Basileia, no entanto, é o Monastério, com as 
suas torres e que foi construído em diferentes estilos arqui-
tetónicos, entre 1019 e 1500. Almoço. Saída em direção a Mu-
lhouse, o centro criativo da Alsácia. A sua proximidade com a 
Alemanha e a Suiça, influenciou o seu património histórico nos 
seus museus, monumentos e dinamismo. Existem vários mu-
seus dedicados ao automóvel, ao comboio e ao mundo têxtil 
que prestam homenagem a esta alma industrial, tão presente 
em cada canto da cidade. Os sabores de Mulhouse podem ser 
desfrutados nos emblemáticos mercados e no que se destaca 
o Mercado de Natal, com um copo de vinho ou uma cerveja 
alsaciana. Tempo livre no mercado. Chegada ao Hotel Du Parc 
4**** ou similar. Jantar e alojamento.

3ºDIA - MULHOUSE / COLMAR / RIQUEWHIR / MULHOUSE
Após o Pequeno-almoço, saída em direção a Colmar, a mais 
típica aldeia da Alsácia e capital da Rota dos Vinhos da Alsácia. 
Visita da cidade pela zona pedonal, onde a idade média deixou 
vários exemplares de arquitetura gótica. Na cidade destacam-
-se a Casa das Cabeças, a Igreja dos Dominicanos, a Colegiata 
Saint Martin, a Casa Pfister símbolo da cidade e a alfandega 
“Koifhus”. Visita do Bairro dos Curtidores e Cais da Peixaria até 
à pequena Veneza, assim chamada devido ao alinhamento das 
casas nos dois lados do rio que atravessa esta zona da cidade. 
Tempo livre para desfrutar dos 5 mercados de Natal da cidade. 
Almoço em restaurante. De tarde, continuação para Riquewihr, 
uma típica aldeia alsaciana, classificada como uma das mais 
belas aldeias de França. A vila é um museu a céu aberto, pro-
tegida por muralhas e rodeada de vinhas. Destacam-se o Cas-
telo dos Condes de Wurtenberg, a rua principal com as casas 
debruadas a madeira e a Maison do Gourmet e o Dolder, uma 
torre erguida em 1291 e considerada o monumento mais em-
blemático de Riquewihr. Após a visita e dado estarmos numa 
região vinícola, visita a uma quinta de produção de vinho com 
degustação. Regresso ao hotel em Mulhouse. Jantar em res-
taurante na cidade. Alojamento no Hotel.

4ºDIA - MULHOUSE / FREIBURG / ESTRASBURGO
Após o pequeno almoço no hotel, saída para Freiburg am 
Breisgau considerada excelente em termos de qualidade de 
vida, destacando-se por sua vida cultural, pelo desenho urba-
no e pela mobilidade, graças a um ótimo sistema de transpor-

tes públicos, sendo que o centro dacidade é, em grande parte, fe-
chado ao trânsito de automóveis particulares. É Conhecida como 
“eco-city“. Visita panorâmica da cidade com principal destaque 
para a Catedral gótica, Munsterplatz, a Câmara Municipal e as suas 
típicas ruas. Continuação até ao Lago Titisee, o maior lago natural 
da Floresta Negra, com 2 km de comprimento, 700m de largura e 
40m de profundidade. Foi há dois séculos que os irmãos Grimm 
se inspiraram nesta grande floresta alemã para escrever o conto 
infantil “A Casinha de Chocolate”. A aura misteriosa mantém-se, 
bem como a sensação de encantamento. Entre pinheiros altos que 
formam uma mata cerrada, a Floresta Negra estende-se por mais 
de 200 quilómetros, da Suíça à França, por vales e montanhas, 
entre castelos medievais, chalés de montanha e pequenas vilas 
que parecem pintadas, o seu nome deve-se à densidade da flo-
resta fazendo com que a luz não chegue com facilidade ao solo, 
tornando a floresta escura. Almoço. Passeio de barco no Lago. 
Em hora a combinar saída em direção a Estrasburgo, cidade sede 
formal do Parlamento Europeu, localizada perto da fronteira ale-
mã, com cultura e arquitetura que misturam influências alemãs e 
francesas. Chegada ao Hotel Sofitel Strasbourg 5**** ou similar. 
Jantar e alojamento.

5ºDIA - ESTRASBURGO
Após o pequeno-almoço, visita da Petite-France, o animado cen-
tro turístico da cidade, conhecido pelas ruas calcetadas e as casas 
de enxaimel bem conservadas, como a Maison des Tanneurs, cons-
truída em 1572. Visita da Grande Île de Estrasburgo que faz parte 
do centro histórico de Estrasburgo e que foi declarada Património 
Mundial em 1988. Na época da inscrição na UNESCO, a Grande Île 
foi descrita pelo ICOMOS como “Um bairro antigo que exemplifica 
o contexto de “ cidades medievais“. Visita da Catedral gótica de 
Notre-Dame e da exibição do seu relógio astronómico que todos 
os dias as 12h30 “funciona” para o público, numa atração chamada 
“La découverte de l’Horloge astronomique de la cathédrale”. Uma 
pequena locução explica o que vai “acontecer” no relógio. Repleto 
de personagens e detalhes pintados e esculpidos a mão, cada par-
te do relógio representa uma informação específica e ao mesmo 
tempo nos conta uma pequena história. Passagem pela zona do 
Parlamento Europeu. Almoço em restaurante. De tarde, teremos 
tempo livre para desfrutar do famoso e antigo Mercado de Natal, 
que desde 1570 se celebra na Praça da Catedral e é o mercado 
mais antigo de França. Jantar em restaurante e regresso ao hotel.

6ºDIA - ESTRASBURGO / BADEN-BADEN / HEIDELBERG / 
FRANKFURT
Após o Pequeno-almoço, saída em direção a Baden-Baden, onde 
teremos tempo livre nesta estação termal que se diz que foi fre-
quentada pelo Imperador romano Caracall, cidade onde se de-
senvolveu o estilo Belle Époque, graças a que no século XIX, a 
burguesia europeia a tomou como lugar de descanso, surgindo 
assim estabelecimentos termais, hipódromo e um casino que foi 
considerado como um dos mais luxuosos do mundo. Continuamos 
para Heidelberg, chegada e almoço. De tarde, faremos uma visita 
ao seu centro histórico e ao seu Castelo Pallatino, que domina a 
cidade e que é considerado como um dos restos históricos mais 
famosos da Alemanha. Aqui celebram-se espetáculos populares, 
teatrais e bailes como Baile do Vampiro, no seu interior podemos 
encontrar um dos símbolos da cidade, o grande tonel que pode 
conter até 222.000 litros. Continuação para Frankfurt. Chegada ao 
Hotel NH Collection Frankfurt City 4**** ou similar. Em hora a com-
binar saída para jantar numa típica cervejaria da cidade. Regresso 
ao hotel e alojamento.

7ºDIA - FRANKFURT / LISBOA
Após o pequeno-almoço, começamos com a visita panorâmica da 
capital financeira do país com principal destaque para a Camara 
Municipal, com edifícios dos séculos XV e XVI, a Fonte da Justiça, 
a Catedral, onde eram coroados os imperadores do sacro Impé-
rio Romano Germânico, a Igreja de São Paulo, etc. Almoço. Breve 
tempo livre para desfrutar do Mercado de Natal com maior exten-
são na Alemanha. O contraste entre o antigo e o novo confere ao 
mercado um carácter especial. Em hora a indicar saída em direção 
ao aeroporto.
19h20 – Saída em voo regular da Tap em direção a Lisboa.
21h25 – Chegada a Lisboa.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Zurique / Frankfurt / Lisboa, em voos regulares 
Tap Air Portugal com direito a 1 peça de bagagem até 23 
kg;
• 6 noites de alojamento em hotéis 4**** e 5***** ou 
similares, com pequeno almoço incluido;
• Bagageiros onde possível;
• 7 almoços e 6 jantares conforme o programa com água 
e café incluídos;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais em português ou espanhol;
• Todas as visitas panorâmicas mencionadas no itinerário;
• Passeio de barco no Lago Titisee;
• Visita a Adega com degustação de vinhos da região;
• Entrada no Castelo de Eidelberg;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 71,12€ (à data de 05.02.2020) – a reconfirmar 
e atualizar na altura da emissão da documentação);
• Acompanhamento permanente por responsável da 
TRYVEL;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Audio guias para todas as visitas;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de caráter particular designados como extras.

01 A 07 DEZEMBRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2.850€

755€

ALSÁCIA

Mercados 
de Natal 



Reveillon
Madeira
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De natureza viva, de tradições e de 
segredos em cada canto, a ilha celebra 
a vida e vive intensamente o fim de 
ano. Conhecida pelo magnífico 
e famoso fogo-de-artificío, que 
em 2006 entrou para o livro de 
recordes do Guinness, como o 
maior espetáculo do mundo, a 
noite de fim de ano é uma festa 
autêntica!

1ºDIA - LISBOA / FUNCHAL / 
MONTE / FUNCHAL

Comparência no Aeroporto de 
Lisboa 2horas antes da partida. 

Assistência nas formalidades de 
embarque.

11h40 – Partida em voo da Tap com 
destino ao Funchal.

13h25 – Chegada ao Funchal.
14h45 – Almoço no Restaurante 

Solar da Santola na Marina, incluindo 
bebidas.

16h15 – Após o almoço, seguimos 
em direção ao Monte com subida de 

Teleférico (Incluído) para visita da Igreja 
de Nossa Senhora do Monte e aos jardins 

públicos circundantes. Possibilidade de 
descida até ao Livramento nos famosos e 

divertidos Carros de Cestos madeirenses (Não 
incluído). Transporte para o Hotel Pestana 

Village 4****para procedimentos de check in e 
distribuição de quartos. Jantar no Hotel (incluindo 

bebidas). Alojamento.

2ºDIA - FUNCHAL / EIRA DO SERRADO / FUNCHAL
Pequeno-almoço no hotel. 09h00 – A descoberta 

da cidade começa com uma visita à Sé Catedral do 
Funchal, construída no séc. XVI em forma de cruz 
latina, apresenta uma fachada em cantaria vermelha 
da ilha, dominada por um portal de ogiva, uma coroa 
real e rosácea lavrada. Seguimos até ao Mercado dos 
Lavradores, onde poderemos observar uma grande 
variedade de frutos tropicais, o mercado das flores 
com as floristas usando o traje Madeirense, a Praça do 
peixe (peixe-espada preto, atum e outros) e diversas 
bancas com artigos regionais. Zona Velha da Cidade, 
totalmente recuperada, com portas pintadas por 
artistas locais. Apesar de executados pelas bordadeiras 
nas suas casas, teremos oportunidade de assistir 
às etapas de preparação e conclusão do afamado 
bordado Madeira (Bordal ou Patricio e Gouveia). 
Tempo ainda para uma paragem numa Cave de 
Vinhos para prova dos vários tipos de Vinho Madeira. 
Seguimos a nossa visita até à Eira do Serrado, onde 
faremos uma pausa para Almoço na Estalagem Eira 
do Serrado (incluindo bebidas). Após o almoço, visita 
ao Miradouro da Eira do Serrado. Chegados a este 
miradouro a 1094 metros de altitude, deixe-se envolver 
por uma sensação de grandeza, perante um cenário 
majestoso. Na profundeza do vale, fica a freguesia do 
Curral das Freiras. Foi nesta localidade que as freiras do 
convento de Santa Clara se esconderam para fugirem 
aos ataques dos piratas no séc. XVI. Esta vila esteve 
sempre muito isolada até à construção da estrada 
em 1959. Continuação até ao miradouro do Pico dos 
Barcelos, localizado a 355 metros de altitude, oferece 
vistas panorâmicas sobre a baía e o anfiteatro do 
Funchal, tendo as ilhas Desertas ao fundo. O local ideal 
para captar aquela foto especial de uma incomparável 
vista de toda a cidade do Funchal. Regresso ao hotel e 
tempo livre. Jantar de Gala de Fim de Ano (incluindo 
bebidas) e assistência do terraço do Hotel ao magnifico 

Fogo de Artifício sobre a baía do Funchal. Alojamento no 
Hotel.

3ºDIA - FUNCHAL / CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO 
/ PORTO MONIZ / FUNCHAL
Pequeno almoço no hotel. Após o pequeno-almoço, visita 
ao Cabo Girão, o promontório mais alto da Europa (580 
m) e o segundo mais alto do mundo, disponibilizando 
uma magnífica vista para o mar; continuamos viagem 
até à Ribeira Brava, onde desagua um riacho calmo, o 
qual nos dias de tempestade se pode transformar numa 
verdadeira ‘Ribeira Brava’. Prosseguimos para o norte 
da ilha pelo maior e mais extenso planalto da Ilha da 
Madeira, Paúl da Serra até chegarmos a Porto Moniz, uma 
vila piscatória, conhecida pelas suas piscinas naturais. 
Almoço no Restaurante Cachalote (incluindo bebidas). 
Continuação por São Vicente, Miradouro da Encumeada 
(1005 m), até chegar ao principal centro piscatório da 
Madeira, Câmara de Lobos, que deve o seu nome ao 
facto de os primeiros colonizadores portugueses terem 
encontrado um grande número de lobos marinhos a 
apanhar sol na sua baía. colonizadores portugueses 
terem encontrado um grande número de lobos marinhos 
a apanhar sol na sua baía. Regresso ao hotel. 19h30 saída 
do hotel para uma “Noite Típica Madeirense” com jantar 
e folclore no “Restaurante Adega A Quinta” (bebidas 
incluídas) – o sabor único da Espetada Madeirense nos 
arredores da cidade do Funchal. Será uma noite típica 
com folclore, onde serão servidas especialidades típicas 
da culinária Madeirense. Exibição de um grupo folclórico 
com a possibilidade de participar nas danças típicas do 
folclore regional. Regresso ao hotel e alojamento.

4ºDIA - FUNCHAL / PICO DO AREEIRO / FAIAL / 
SANTANA / MACHICO / LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Check out e saída do hotel em 
direção ao Pico do Arieiro, o segundo Pico mais alto da 
Ilha, a 1810 metros de altitude, com vistas espetaculares 
sobre as montanhas, picos e vales. Atravessando 
um pouco da Floresta Laurissilva (Património da 
Humanidade, pela UNESCO), chegamos ao Ribeiro Frio, 
rodeado de uma luxuriante vegetação. Possibilidade de 
realizar um passeio a pé na Levada dos Balcões (se o 
clima o permitir), este pequeno trilho tem 1,5 Km e tem 
início no Ribeiro Frio, seguindo a Levada da Serra do Faial 
até o Miradouro dos Balcões, de onde se podem desfrutar 
vistas soberbas. Procedemos viagem até ao Faial, onde 
faremos uma pausa para Almoço com bebidas incluídas. 
Subida até Santana, conhecida pelas suas casas típicas 
triangulares e telhados em colmo. Finalizamos a volta 
à ilha com uma visita ao Miradouro Francisco Alvares 
Nóbrega – “Camões Pequeno”, que oferece excelentes 
vistas sobre o vale de Machico, a primeira capital da ilha, 
local onde desembarcaram os primeiros descobridores e 
local da primeira igreja da ilha. Por fim, continuação até 
ao aeroporto Internacional do Funchal. Formalidades de 
embarque.
18h30 – Partida em voo da Tap com destino a Lisboa.
20h10 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto 
Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um elemento da TRYVEL 
durante toda a viagem;
• Bolsa de documentação (incluindo livro de viagem e 
saco Tryvel);
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Funchal / Lisboa, em voos regulares da TAP Air 
Portugal com direito ao transporte gratuito de 23Kg de 
bagagem de porão;
• 4 dias / 3 noites de alojamento no Hotel Pestana Village 
4* Incluindo o pequeno almoço diário ;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no programa;
• Jantar com música folclórica na Adega da Quinta 
(Estreito de Câmara de Lobos);
• Jantar de Fim de Ano com música e animação no Hotel 
(programa a informar);
• Assistência ao fogo de artifício do terraço do hotel;
• Total 7 refeições com bebidas durante a estadia;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 33,40 € (à data de 30.01.2020 – a reconfirmar 
e atualizar na altura da emissão da documentação) e 
todos os restantes impostos aplicáveis;
• Seguro Multiviagens;
• Auriculares para ouvir as explicações dos guias, durante 
toda a viagem;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído 
de forma expressa: bagageiros, bebidas às refeições; 
telefone, bar, mini bar, lavandaria, etc;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras.

30 DEZEMBRO 2020
A 01 JANEIRO 2021

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.695€

425€

MADEIRA
COM VITOR CASUL


