
12 A 14 MARÇO 2020

A MAIOR FEIRA DE ARTE E ANTIGUIDADES DO MUNDO

Acompanhamento de Anísio Franco
Director Adjunto do MNAA
em parceria com o Grupo de Amigos do MNAA

MAASTRICHT/ TEFAF
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"A Feira de Arte que se realiza todos os anos em Maastricht, promovida pela TEFAF, é a maior feira de antiguidades
do mundo. 
Mesmo que não seja para comprar os objetos que aqui se expõem vale a pena visitá-la, pois é como um museu onde
se podem vivenciar obras de arte como em nenhum outro. Podemos tocar-lhes, tê-las na mão. A quantidade de
peças de alta qualidade é tal que muitos dos grandes museus do mundo aqui vêm adquirir objetos para as suas
instituições. Aliás, não há museu no mundo que não envie os seus conservadores para simplesmente inteirarem-se
do que circula no mundo do mercado de arte. Dizem que, quando esta feira está a funcionar, é o quinto museu mais
importante do mundo. É um museu temporário que só se pode experienciar durante este período. Por isso, quem se
interessa pelas belas artes, tem de visitar este lugar verdadeiramente mágico. Para o ano que vem será
completamente diferente já que outras peças serão apresentadas.
 
É, portanto, uma oportunidade única, irrepetível, que está à nossa disposição. “
Anísio Franco – Director Adjunto do MNAA

12 A 14 MARÇO 2020

1º dia – 12 de Março  (5ªfeira) – LISBOA | BRUXELAS
Comparência no aeroporto 2h antes da partida, para embarque em voo TAP, com destino a Bruxelas. Chegada, formalidades
de desembarque. Transfere para o hotel para Check in. Em hora a combinar localmente, transfere para a Feira de arte TEFAF.
Transfere de regresso ao hotel no final do dia. Saída para jantar de boas vindas no Hotel Restaurant Kruiseheren.
Alojamento. 
 
 
2º dia – 13 de Março (6ª feira) – MAASTRICHT | TEFAF
Pequeno almoço no hotel. Em hora a designar localmente, transfere para a TEFAF. Dia inteiramente dedicado à visita da
Feira. No final da tarde transfere de regresso ao hotel. Alojamento.
 
 
3º dia – 14 de Março  (sábado) –  MAASTRICHT | TEFAF |LISBOA
Pequeno almoço no hotel. Saída do hotel com destino à TEFAF. Em hora a combinar localmente, transporte
em autocarro privado para o aeroporto. Formalidades de embarque no voo TAP com destino a Lisboa. 
Chegada pelas 21h05.
 
 
Fim de Viagem.
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Quarto duplo  (Sócio GAMNAA)

Quarto Duplo (Não Sócio GAMNAA)

Suplemento quarto individual 

 

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

1495 €

1545 €

275 €

 

• Acompanhamento por um elemento de Novas Fronteiras
Viagens durante toda a viagem;
 
• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa /
Bruxelas / Lisboa, em voo regulares TAP a com direito a 1 peça
de bagagem com 23 kg;
 
• 2 noites de alojamento em hotel de 4****;
 
• Refeições: 3 pequeno almoços + 1 jantar ;
 
• Todos os transportes como indicado no programa;
 
• Entradas na TEFAF;
 
• Todos os impostos aplicáveis;
 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 46.00€ (à data de 22/01/2019) – a reconfirmar e actualizar
na altura da emissão da documentação;
 
• Seguro Multiviagens; 
 

•  Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
 
•  Despesas de carácter particular designados como extras.

O PREÇO NÃO INCLUÍO PREÇO INCLUÍ

NOVAS FRONTEIRAS

Carina Cruz
T:  210 536 680
Email: carina@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
 
RNAVT 7281

A MAIOR FEIRA DE ARTE E ANTIGUIDADES DO MUNDO

Para informações e reservas contacte:

A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as
disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais
alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou
de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas, tendo
em conta a atual conjuntura internacional.

NOTA IMPORTANTE


