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2019: O ANO DE REMBRANDT. 
COMEMORANDO OS 350 ANOS APÓS A SUA MORTE.

Viagem com Miguel Soromenho 
Conservador do Museu Nacional de Arte Antiga
em parceria com o Grupo de Amigos do MNAA

VIAGEM A AMESTERDÃO



O Ano de Rembrandt 2019, marca o 350º aniversário da sua morte. Um ano repleto de exposições e eventos especiais que
celebram a obra deste artista mundialmente famoso.
 
A exposição, Rembrandt-Velázquez (outubro 2019 a janeiro de  2020), coloca as obras-primas espanholas e holandesas do século
XVII em diálogo entre si.
 
Seguimos para esta viagem em parceria com o GAMNAA – Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga, acompanhados
pelo Dr Miguel Soromenho, conservador do Museu Nacional de Arte Antiga.
Nesta viagem visitaremos o Rikjsmuseum  onde vamos a disfrutar das obras de Rembrandt, especialmente como a “Ronda da
Noite", "A Negação de São Pedro" e tantos outros, bem como a Rembrandt House.
Visitaremos também o museu  Van Gogh.
 
Fora de Amesterdão, visitaremos o Halsmuseum onde será possível ver parte da obra de Frans Hals, em Haarlem.
Em Haia visitaremos o Mauritshuis Museum, onde continuaremos a disfrutar da pintura de Rembrandt especialmente os seus
auto retratos, assim como as obras do também famoso Vermeer.
 
Em Roterdão visitaremos o Kunsthalmuseum de arte contemporânea. Na cidade de Utrecht espera-nos o Central Museum, a
casa Shroder (casa do sec XX) e o Mosteiro de Santa Catarina.
 
Uma viagem cultural à Holanda com estadia num magnifico e histórico hotel 5* – O Grand Hotel Amrath.
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1º DIA - 10 OUTUBRO (5ªFEIRA) – LISBOA | AMESTERDÃO
 
Comparência no aeroporto de Lisboa pelas 07h05 para embarque em voo TAP com destino a Amesterdão.  Chegada prevista
para as 13h00. Encontro com guia local de língua portuguesa ou espanhola. 
Transfere ao hotel e almoço. 
Saída para visita a Rembrandt House Museum. Durante o auge de sua carreira, o renomado artista holandês Rembrandt
Harmenszoon van Rijn viveu nesta casa localizada no centro de Amesterdão. Agora é um museu dedicado à sua vida e ao seu
trabalho. 
Regresso ao hotel. Alojamento.
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2º DIA - 11 OUTUBRO (6ªFEIRA) – AMESTERDÃO | THE HAGUE | AMESTERDÃO
 
Pequeno almoço no hotel. 
Saída em direção a The Hague e visita ao Mauritshuis Museum. O Mauritshuis é o lar dos melhores quadros holandeses da Era de
Ouro. A coleção compacta e reconhecida mundialmente localiza-se numa casa do século XVIII no coração da Haia. Obras primas,
como Moça com o Brinco de Pérola de Vermeer, A Lição de Anatomia do Dr. Tulp de Rembrandt, O Pintassilgo de Fabritius e O
Touro de Potter estão em exibição permanente nas salas privadas do museu. 
Almoço em restaurante local.
 De tarde, iremos em direção a Roterdão, para visita ao Kunsthal Museum, não sem antes passar pelo magnífico porto, com toda
a sua arquitetura de excelência. Regresso a Amesterdão. 
Alojamento.
 
 
 
3º DIA - 12 OUTUBRO (SÁBADO) – AMESTERDÃO | HAARLEM | AMESTERDÃO
 
Pequeno almoço no hotel. 
Saída para visita durante a manhã ao Rijks Museum e Van Gogh House. Este famoso museu de Amesterdão está no coração da
cultura holandesa há mais de 200 anos. Hoje, o Rijksmuseum alberga uma coleção com mais de 800 anos de arte e objetos
abrangendo obras nacionais e internacionais. Ao seu lado encontramos o museu Van Gogh, onde iremos encontrar a maior
coleção de obras deste artista. 
Almoço em restaurante local. 
Após o almoço saída em direção a Haarlem para visita ao Halsmuseum, um museu único, onde obras de arte antigas e
contemporâneas se encontram num só espaço. Regresso a Amesterdão. 
Alojamento.
 
 
 
4º DIA - 13 OUTUBRO (DOMINGO) – AMESTERDÃO | UTRECHT| LISBOA
 
Pequeno almoço no hotel. 
Saída em direção a Utrecht para visita a esta lindíssima cidade, repleta de história. Visitas ao Central Museum, a casa Shroder, ao
Mosteiro de Santa Catarina, não deixando de visitar a magnifica catedral de Utrecht. 
Almoço em restaurante local. 
Após as visitas tomaremos direção ao aeroporto para formalidades de embarque em voo TAP com saída às 19h40. 
Chegada a Lisboa prevista para as 21h45. 
 
Fim de viagem.
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Quarto duplo  (Sócio GAMNAA)

Quarto Duplo (Não Sócio GAMNAA)

Suplemento quarto individual 

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 20 participantes

1885 €

1935 €

546 €

 

• Passagem aérea em classe turística em voo regular da TAP
Air Portugal, para percurso Lisboa / Amesterdão / Lisboa, com
direito ao transporte de 23 kgs de bagagem;
 
• Acompanhamento por responsável Novas Fronteiras
durante todo o circuito;
 
• Acompanhamento por Conservador do Museu Nacional de
Arte Antiga;
 
• Estadia de 3 noites em regime de Alojamento e pequeno no
Hotel Grand Hotel Amrath Amsterdam 5* ou similar; 
 
• 4 almoços
 
• Transferes aeroporto/ hotel/ aeroporto;
 
• Visitas e entradas de acordo com o programa; 
 
• Tours em autocarro de turismo;
 
• Guia acompanhante em Português ou Espanhol;
 
• Áudio guias;
 
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor
aprox.de 87,52€ à data de 07.02.2019 (a reconfirmar e
atualizar na altura da emissão dos bilhetes);
 
• Seguro Multiviagens VIP;

O PREÇO INCLUÍ

•  Extras de caráter particular;
 
• Gratificações;
 
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído;

O PREÇO NÃO INCLUÍ

NOVAS FRONTEIRAS

Fátima Mendes
T:  210 536 596
Email: fatima@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
 
RNAVT 7281
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Para informações e reservas contacte:


