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Inglaterra 
   Romana

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.

INGLATERRA 
COM RODRIGO BANHA DA SILVA

07 A 13 MARÇO 2019

A  Britannia é conquistada entre 43 d.C. e 84 d.C., mas rapidamente se 
constitui como uma parte fulcral do Norte do Império Romano. A ilha vê 

novas cidades despontarem, uma rede coerente de estradas ser rasgada 
na paisagem e os bretões adquirirem uma plena romanidade. 

Com o exército como presença marcante no território, a mando do 
Imperador Adriano 63 km de muralha separaram, a partir de 122 d.C., a 

província romana das terras altas da Escócia: trata-se da segunda mais 
extensa construção humana do planeta, percorrendo transversalmente a ilha. 

Os quatro séculos romanos da Britannia marcam de forma indelével o que é a 
Grã-Bretanha hoje, e legaram-nos alguns dos mais fascinantes sítios e achados 
arqueológicos romanos de todo o Império.

Rodrigo Banha da Silva
Arqueólogo



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Rodrigo Banha 
da Silva durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Londres / Newcastle | Londres 
/ Lisboa, em voos regulares British Airways com 
direito a 1 peça de bagagem até 23 kg;
• 6 noites de alojamento nos hotéis 4**** 
mencionados ou similares, com pequeno almoço 
incluido;
• Refeições de acordo com o programa (incluindo 
água, café ou chá);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Radioguias;
• 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 71,16€ € (à data de 18.12.2018) – 
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.

1º DIA – LISBOA / LONDRES / NEWCASTLE
Encontro dos participantes no Terminal 1 do 

Aeroporto de Lisboa. Partida em voo Bristish Airways 
para Newcastle, via Londres. Chegada a Newcastle no 

fim da tarde e transfer para o hotel Copthorne 4****. 
Jantar e alojamento.

2º DIA – NEWCASTLE
Visita de Newcastle. Almoço. De tarde visita de Carlisle, 

incluindo a muralha de Adriano em vários pontos. Regresso a 
Newcastle, jantar e alojamento.

3º DIA – NEWCASTLE / YORK
Partida para York. Chegada e almoço. De tarde visita de York. 

Jantar livre. Alojamento no Hotel Indigo York 4 ****.

4º DIA – YORK
Continuação da visita de York com almoço incluído. Jantar livre. 
Alojamento.

5º DIA – YORK / ST.ALBANS / LONDRES
Partida para Londres, com paragem em St.Albans para visitar o 
Verulamium Museum. Chegada a Londres e almoço. Visita ao Museu 
de Londres. Check-in no Hotel Holiday Inn Kensington Forum 4****. 
Jantar livre e alojamento.

6º DIA – LONDRES / BATH / LONDRES
Transfer para estação e partida de comboio para Bath. Almoço e 
visita de Bath. Regresso a Londres de comboio. Jantar e alojamento.

7º DIA – LONDRES / LISBOA
Visita ao Museu Britânico. Almoço de despedida. Tempo livre. Em 
hora a determinar transfer para o Aeroporto. Partida em voo British 
Airways para Lisboa. Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

07 A 13 MARÇO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2.650€

450€


