O PORTO DE NASONI
E O CONCERTO Nº3 DE BEETHOVEN COM PEDRO
BURMESTER NA CASA DA MÚSICA

PORTUGAL
06 a 08
Março 2015
03 dia
Preço por pessoa:
385 €
Supl individual
55€
sinalização de
100€
até 12/01

Nicolau Nasoni,pintor e arquitecto italiano,
veioDAS
para oALDEIAS
Porto cerca de 1725 a convite
ROTA
do deão da Sé da Catedral para decorar a capela- mor e sacristia acabando por nela se
DE XISTO
fixar tornando-se na figura chave da renovação arquitectónica da cidade e Norte do
país. Nesta viagem temática veremos com acompanhamento do historiador Joel
Cleto as mais destacadas obras de Nasoni, desde palácios,
quintas
PASSEIO
4X4 e igrejas na região.
1º -Dia 06/03 - LISBOA /PORTO
07.45.-Comparência na estação de Santa Apolónia para embarque no
comboio Alfa das 08.00 com destino ao Porto.
10.58 - Chegada à estação de Campanhã continuação em autocarro
em direcção a Matosinhos, breve sinopse do programa e ALMOÇO em
restaurante. Visita a uma das mais espantosas obras de Nasoni em
Matosinhos, a Igreja do Bom Jesus com apresentação do historiador
Joel Cleto autor do livro " O Porto de Nasoni- guia de arquitectura e e
Património", seguimos de pois para a Casa da Prelada edificada entre
1743 e 1748, onde se visionará um breve documentário sobre o artista
e visita ao espaço interior e envolvente. Continuação para Hotel Fenix ,
alojamento. Jantar livre..
2º Dia -07/03 - PORTO
Pequeno almoço. Saída do hotel em autocarro até o centro da cidade
para visita à Igreja do Carmo e Igreja e Torre dos Clérigos,,Percurso
pedonal pelo interior da cidade para visita a algumas das mais
emblemáticas obras do arquitecto e pintor: Igreja da Misericordia e
Palácio de São João Novo. ALMOÇO em restaurante local no centro
histórico. Tarde dedicada á visita da Quinta da Bonjóia. Regresso ao
hotel.17.30- partida para a Casa da Música para ouvir o Concerto nº3
para piano e orquestra de Beethoven coma orquestra Sinfónca da
Casa da Musica e ao piano Pedro Burmester. JANTAR no rest. da Casa
da Musica. Alojamento no hotel.
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3º Dia - 08/03 - PORTO /LISBOA
Após o pequeno almoço saída para a Praça da batalha, passagem
junto da Ordem Terceira para admirar a bonita fachada da sua
Igreja barroca, percurso pé até á Sé do Porto para visita da sua
galilé e ainda aos frescos da igreja e sacristia. Tempo assistir á
cerimónia dominical ou livre. Continuação para o Palácio do Freixo,
ALMOÇO e visita de mais esta emblemática obra de Nasoni e hoje
Pousada.
Continuação para a estação de Campanhã e embarque às 18.58 no
comboio Alfa para Lisboa com chegada ás 21.30.

NOTA MUITO IMPORTANTE:
RESERVAS ATÉ 12 DE JANEIRO COM SINALIZAÇÃO DE 100€

O PREÇO INCLUI:

Transporte em autocarro privativo durante todo o percurso;

Alojamento em hotel de 4* com pequeno almoço

3 almoços e 1 jantar;

Entradas e visitas conforme programa;

Acompanhamento por delegado da Noventur durante toda a
viagem;
 Seguro de viagem;



Taxas de serviço e IVA.

