
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Pierre Léglise-
Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Paris e Milão / Lisboa, em voos 
regulares Tap Air Portugal com direito a 1 peça de 
bagagem até 23 kg;
• Bilhete comboio Florença / Milão  (1ª classe);
• Passagem aérea em classe económica para o 
percurso Paris / Florença, em voo regular com direito 
a 1 peça de bagagem até 23 kg;
• 6 noites de alojamento em hotéis 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;
• Kit de Segurança e Higiene COVID19.

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

18 A 24 MAIO 2021

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 / 
PARIS / AMBOISE

05h55 – Encontro dos 
participantes no Terminal 

1 do Aeroporto de Lisboa.
07h55 – Partida em voo 

TAP 434 para Orly.
11h20 - Chegada ao 

Aeroporto de Orly. Visita ao 
Museu do Louvre e das obras 

mais significativas de Leonardo. 
Almoço livre em Paris. A viagem 

continua em autocarro para o 
Loire. Check in, jantar e alojamento 

no Hotel Le Choiseul.

2º DIA  – AMBOISE / CHAMBORD / 
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. 
Checkin, jantar e alojamento no Hotel Le 
Choiseul ou similar.

3º DIA – AMBOISE / PARIS / FLORENÇA
Autocarro segue para Norte em direção a 
Orly.
12h50 - Voo AF 1566 para Florença.
14h35 - 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.

4º 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.

5º 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.

6º 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.

7º DIA – MILÃO / LISBOA
Manhã e almoço livre em Milão. Transfer de 
autocarro para o Aeroporto de Malpensa.
17h10 – Partida no voo Tap 823 para Lisboa.
19h00 – Chegada a Lisboa.
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