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08 A 11 DE MARÇO  2018  

1º Dia – 08/03 -  quinta-feira  - Lisboa/MALAGA  

Comparência no aeroporto da Portela às 06.00  Para embarque no voo da TP1134(08.05) com destino a 
Málaga com chegada prevista às 10.35.Inicio da visita guiada da capital da Costa do Sol. De fundação fenícia, 
Málaga foi  uma das mais importantes cidades romanas. O seu período mais prospero foi porém durante o 
domínio, muçulmano, primeiro como parte do Califado Cordobes e depois do de Granada, assim 
destacamos o Alcazaba e o Teatro romano e Castelo de Gibraltar do sec XIV donde se avista uma 
esplendida vista sobre a cidade e o seu famoso porto.ALMOÇO em restaurante  local. Continuação das 
visitas e alojamento no Hotel D. Curro 3*, localizado no centro histórico. Jantar livre. 
2ºDia –09/03-sexta /MALAGA 

Pequeno almoço, inicio  das visitas guiadas aos novos nucleos culturais da cidade. Como primeiro destaque 

a visita da Casa Natal de do pintor Pablo Picasso, hoje também museu e onde  se expõe váris obras deste 

mestre da pintutra do sec XX, continuamos para o Museu Picasso, onde de novo teremos mais obras 

relevenantes deste artista, sendo estes museus na zona mais antiga da cidade veremos a sua Catedral do sec XVI , os bairros tradicionais de la 

Mercede e del Obispo e nas suas ruelas tipicas poderemos desfrutar do ambiente medieval que ainda  

conserva, bem como o mercado central que ocupa as antigas Ataranazas muçulmanas. ALMOÇO em 

restaurante local. De tarde, continuamos a visita  no novo Museu Thyssen  localizado no palacio Villalon 

do sex XVI e adapatado recentemente pela fundação Thyssen Bornemisa e expõe uma notavel colecção 

de mais de 200 obras, reunindo todos os géneros da pintura espanhol até aos sec XIX com destaque 

para as pinturas de Zurbaran, Domingos Becquer, Sorolla, Julio Romero entre muitos outros. Regresso 

ao  hotel, Jantar livre.  
3ºDia - 10/03 sabado— MALAGA 

Pequeno almoço. Manhã, visita do novo Museu de Arte Russa, delegação do Hermitage , instalado no 

antigo edifício da Tabaqueira de estilo malaguenho da década de 1920 e reabilitado para acolher parte 

da colecção do museu russo de S. Petersburgo e converter-se em mais uma referencia da cultura russa 

na Europa,nele estão representados desde os pintores russos aos modernistas numa mostra ampla a não perder. De destacar a exposição 

temporal “A arte do realismo socialista”, Continuamos para o Centro Pompidou de Malaga, delegação do museu do mesmo nome de Paris.onde 

iremos encontrar obras de F. Bacon, F. Leger, Chagal, Dubuffet, Tapies, Picasso, entre outros. ALMOÇO em restaurante local e tarde livre para 

desfrutar do ambiente tradicional da cidade. Jantar livre. 

 

4ºDia - 11/03 domingo - MALAGA/ LISBOA 

Pequeno almoço. 08.30 . transfer para o aeroporto e embarque no voo TP 1137 (11.15) com chegada 

prevista a Lisboa às 11.50. 

Preço  850€, para  mínimo 15 participantes;  120€ supl single  
 Inclui- passagem aérea  Lisboa/Malaga/Lisboa; transporte em autocarro de turismo; 3 noites 

de alojamento em hotel de 3 estrelas;3 almoços ; visitas guiadas conforme programa ; acompanhamento por guia da Noventur; 

Taxas de aeroporto e IVA, Seguro de viagem. Devido à confirmação do voo é obrigatória a reserva e SINALIZAÇÃO DE 150€  

Até  08 de Janeiro  2018 

                              RESERVE JÁ  GARANTA A SUA VIAGEM!   
                   Nota importante – grupos realizam-se com mínimo de 15 participantes  

                            NOVENTUR – VIAGENS E TURISMO LDA Alvará 652/93 RNAVT nº 2034 

                                NIB PARA TRSF 0007 0000 0015 6767 9092 3   

                               Contactos  tel : Heitor Ribeiro - 919 922 290  ou heitor.ribeiro@noventur.pt 

 

MALAGA -  ARTE E HISTORIA   
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