
ESPANHA
COM PIERRE LÉGLISE-COSTA

Dalí foi certamente, com Picasso e Miró, um dos mais célebres artistas espanhóis do século XX. 
A sua personalidade e a sua capacidade de auto-promoção fizeram dele uma figura mundial-
mente reconhecida, para a qual, sempre contribuiu, e é bom sublinhá-lo, a sua grande virtu-
osidade pictórica. O cinema interessá-lo-á sempre, aliás, e nos anos 50 participa em alguns 
filmes, o mais famoso sendo o sonho no centro de Spellbound do Hitchcock. A pintura é, 
no entanto, o fulcro da sua criação. Pode-se afirmar que entre 1927 e 1929 atinge já uma 
maturidade ao mesmo tempo técnica e artística. A obra de Dalí constitui um património 
artístico importante para o século XX. A variedade temática, as referencias, as formas 
diversas, as abordagens técnicas e estilísticas, nunca impedem o reconhecimento 
imediato da sua obra, cujo essencial é pintura, quase sempre de preferência a óleo. 
Uma viagem à Catalunha de Dalí é fundamental para melhor a entender.

1º DIA – LISBOA / 
BARCELONA / PÚBOL / 

FIGUERES
07h00 – Encontro dos 

participantes no Terminal 1 
do Aeroporto de Lisboa.

09h05 – Partida em voo Tap 
Air Portugal para Barcelona.

11h55 – Chegada ao Aeroporto de 
Barcelona. Partida para visita de 

Púbol, aldeia de origem medieval 
em que se destacam o castelo e 

a igreja de Sant Pere (século XIV). 
O templo foi um dos mais ricos da 

comarca, até à Guerra Civil, quando 
os seus tesouros foram destruídos, 

exceto o retábulo gótico do século 
XV, obra de Bernat Martorell, que se 

conserva no Museu Diocesano de Girona. 
O Castelo-Palácio está documentado 

desde 1017. Esta fortaleza de estilo 
gótico–renascentista sofreu numerosas 

transformações. Após uma restauração que 
se prolongou ao longo de um ano, Dalí mudou 

quase por completo a aparência do castelo, 
que mobilou com peças de antiquários da 

região. Decorou o jardim com elefantes de patas 
imensas, e construiu uma piscina com bustos 
de Richard Wagner. Em 1982, Gala foi enterrada 
neste palácio que abriu aos visitantes em 1996. 
No seu interior podem contemplar-se as pinturas 
e desenhos que Dalí presenteou à sua mulher. 
Almoço livre. Continuação para Figueres, check-
in no Hotel Pirineos 4****. Jantar e alojamento.

2º DIA – FIGUERES
Dia inteiro de visita a Figueres e seus museus 
dedicados a Salvador Dalí: Museu d’Empordà, 
Museu das Jóias de Dalí e Teatro-Museu de Dalí. 
Almoço livre. Jantar de tapas no Restaurante do 
Hotel Presidente. Alojamento.

3º DIA – FIGUERES / CADAQUÉS / PORT LLIGAT 
/ FIGUERES
Excursão de dia inteiro a Cadaqués, Port Lligat 
com visita à Casa Museu de Dalí. Almoço no 
Restaurante Sa Gambina, em Cadaqués. Regresso 
a Figueres, jantar no Restaurante do Hotel Duran 
(Sala Dalí). Alojamento no hotel.

4º DIA – FIGUERES / BARCELONA
Partida em direcção a Barcelona. Visita 
panorâmica da cidade incluindo Parque Güell, 
Palau de la Música, Casas Gaudi (Casa Batló 
e Casa Milá). Almoço livre. Check-in no Hotel 
EuroStars Monumental 4****. Jantar de despedida 
no Restaurante Els Quatre Gats. e alojamento.

5º DIA – BARCELONA / LISBOA
Manhã e almoço livre em Barcelona. Em hora a 
indicar transporte ao Aeroporto.
20h10 – Partida em voo Tap Air Portugal para 
Lisboa.
21h05 – chegada a Lisboa.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Pierre 
Léglise-Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Barcelona / Lisboa, em voos 
regulares Tap Air Portugal com direito a 1 peça 
de bagagem até 23 kg;
• 4 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 93,32€ € (à data 
de 09.11.2018) – a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• Acompanhamento permanente por 
responsável da TRYART;
• 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.

22 A 26 ABRIL 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1.450€

SUPLEMENTO
QUARTO  INDIVIDUAL

150€

Salvador
Dali


