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informar (programação só disponível final 
de agosto). No final jantar no restaurante 
Reinhard’s ou similar. Regresso ao hotel e 
alojamento.

3º Dia - BERLIM   
Pequeno-almoço. Saída em direção aos 
bairros de Friedrichstadts e Kreuzberg, para 
visitar edifícios simbólicos da arquitectura 
contemporânea da cidade como o inquietante 
Museu Judaico desenhado por Daniel 
Libeskind em 1999 ou o mais recente Feuerle 
Collection que ocupou um antigo bunker 
de telecomunicações da Segunda Guerra 
Mundial e foi adaptado a Museu por John 
Pawson em 2016. Almoço no restaurante 
Maximillian ou similar. Tarde dedicada a visita 
da Potsdamer Platz, símbolo da reunificação 
alemã e ao Kulturforum, a zona cultural 
erguida pela RFA. Destaque para o edifício 
da Filarmónica de Berlim, desenhada pelo 
arquiteto Hans Scharoun em 1963. Visita à 
Neue Nationalgallery (1965-1968), dedicada à 
arte do século XX, derradeira obra de Mies van 
der Rohe e recentemente reabilitada por David 
Chipperfield. Ao final da tarde assistência na 
Filarmónica de Berlim a concerto conduzido 
pelo maestro Tugan Sakhiev – música do 
bailado Lago dos Cisnes (concerto previsto. 
A confirmar no início de Setembro). Jantar no 
Café Einstein Stammhaus ou similar. Regresso 
ao hotel e alojamento.

4º Dia - BERLIM / LISBOA
Pequeno-almoço e check-out. Manhã dedica-
da a visita ao bairro Hansaviertel, junto ao par-
que Tiergarten. Este bairro residencial resulta 
de uma exposição internacional de Arquitec-
tura de Berlim Ocidental – a InterBau de 1957, 
como resolução do problema da habitação na 
reconstrução do pós-guerra. Tinha como base 
a ideia de uma cidade democrática como con-
traponto à imagem de cidade fomentada pela 
RDA. Foram construídos edifícios de arqui-
tectos fundamentais da arquitectura do séc. 
XX como Walter Gropius, Alvar Aalto, Oscar 
Niemeyer ou Le Corbusier. Almoço no restau-
rante Hackescherhof ou similar. Continuamos 
para o aeroporto de Berlim. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida às 17h10 
em avião da TAP Air Portugal – voo TP533, 
com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto 
de Lisboa às 19h45. Desembarque, recolha de 
bagagem e Fim da Viagem.

1º Dia - LISBOA / 
BERLIM

Comparência no ae-
roporto de Lisboa às 

09h00. Entrega das 
documentações de via-

gem e assistência nas 
formalidades de check-

-in e embarque. Partida às 
11h40 em avião da TAP Air 

Portugal – voo TP534, com 
destino a Berlin. Chegada a 

Berlin às 16h20. Desembarque, 
recolha de bagagem e transfer 

para o Hotel Melia**** ou similar. 
Check-in e acomodação. Em hora 

a informar, saída a pé do hotel 
para o restaurante Gendarmerie ou 

similar. Jantar. Regresso ao hotel e 
alojamento.

2º Dia - BERLIM 
Pequeno-almoço. Saída em autocarro 

para visitar a arquitectura de Berlim 
Leste: a praça central Alexanderplatz 

onde se encontra um dos ícones da cidade, 
a torre da TV, a Berliner Fernsehturm 

(entrada), desenhada por Hermann 
Henselmann, seguindo depois pela grande 
avenida Karl Marx Alee. Inicialmente chamada 
Stalinalle, foi o grande boulevard desenhado 
pelo governo da RDA para reconstruir a 
cidade usando uma linguagem arquitectónica 
monumental conotada com a arquitectura 
soviética desse período e onde se poderão 
ver edifícios notáveis como os cinemas Kino 
e Cosmos ou o Café Moskau. Visita à cúpula 
do Reichstag (entrada) construída em 1999 
e da autoria do arquitecto Norman Foster.  
Prosseguimos para as Portas de Bradenburgo,  
Parizer Platz e segue-se um passeio a pé 
visitando o Memorial do Holocausto de 2005 e 
da autoria do arquitecto Peter Eisenman. Parte 
da caminhada faz-se pela Unter den Linden, a 
mais importante avenida de Berlim. Almoço 
no restaurante Baret ou similar, localizado no 
Humboldt Forum. Tarde dedicada à Ilha dos 
Museus. Visita do Neues Museum – construção 
de 2009 e da autoria do arquitecto David 
Chipperfield e da James-Simon Gallery (2018) 
do mesmo arquitecto. Regresso ao hotel Pelo 
final da tarde, saída para a Pierre Boulez Saal 
(2017), desenhada pelo arquitecto americano 
Frank Gehry. Assistência ao concerto a 

Berlim foi uma das cidades euro-
peias mais dramaticamente marca-
das pela Segunda Guerra Mundial, 
não apenas pela enorme destrui-
ção a que foi sujeita, mas tam-
bém pelos acontecimentos po-
líticos que se seguiram.

Berlim
Arquitectura 
entre Este 
e Oeste

com a Arquitecta
Ana Magalhães

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem da Ar-

quitecta Ana Magalhães;
• Passagem aérea Lisboa / Berlim / Lisboa em voo 

regular TAP, em classe económica e com direi-
to ao transporte de 23 kg de bagagem de po-
rão, e respetivas taxas de aeroporto, segurança 
e combustível no valor de 50,75 € – à data de 
07.08.2022 – Valor sempre a reconfirmar na al-
tura da emissão da documentação;

• Estadia de 3 noites no Hotel Melia**** ou similar, 
em quartos standard e na modalidade de aloja-
mento e pequeno-almoço.

• Pensão completa desde o jantar do 1º dia ao 
almoço do último dia (3 jantares e 3 almoços) 
e nos restaurante informados ou similares * – 
menus pré-definidos: Entrada, prato principal e 
sobremesa;

• Todos os transferes e visitas em autocarro de 
turismo com capacidade máxima de 30 lugares

• Guias locais em espanhol ou português (con-
forme a disponibilidade) para todas as visitas e 
transferes conforme programa;

• Auriculares sempre que necessários;
• Entradas como descritas | informadas no pro-

grama
• Concertos como descritos | informados no pro-

grama * – Sujeitos a alteração, por os calendá-
rios ainda não estarem definidos;

• Seguro Multiviagens com cobertura Covid * – A 
cobertura COVID-19 é a  confirmar perto da data 
da partida e dependendo da evolução do CO-
VID-19;

• Taxas hoteleiras, de cidade, de serviço e IVA;
• Bolsa e livro de viagem Tryvel;
• Acompanhamento durante toda a viagem por 

representante da TRYVEL

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bagageiros;
• Gratificações a guias e motorista;
• Todas as bebidas às refeições * – Água, Vinho, 

cerveja, café
• Tudo o que não estiver mencionado como in-

cluído no programa e|ou no item: o preço Incluí

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO

(MÍNIMO 25 PARTICIPANTES) 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

2.800 €

450 €

01 A 04 DEZEMBRO 2022


