NORMANDIA & CASTELO DO LOIRE
08 Dias / 07 Noites
Somente Terrestre
Saída de: Paris
Visitando: Paris – Rouen – Le Havre – Honfleur - Deauville – Caen – Arromanches – Mont St.Michel – St. Malo – Rennes –
Angers – Castelos Saumur e Azay le Ridaue – Tours
Início: Domingo (vide datas abaixo)

Início em Paris:
Maio: 13
Jun: 03
Jul: 01 e 29
Ago: 26
Set: 09

Preços por pessoa em Euros:
Hotéis

Validade 2018

Ver hotéis em Observação

Maio-Setembro 2018

DBL

SGL

1239

1739

Roteiro:

Dia 01 (domingo) Paris
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem. Às 19h30, terá à reunião com o guia na recepção do hotel, onde
conheceremos o resto dos participantes. Pela noite, efetuaremos a visita incluída de Paris iluminado.

Dia 02 (segunda-feira) Paris
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Champs Elysées, Place de la Concorde, o Arco do Triunfo, Opera, Quartier
Latin, Sorbonne, o Panteão, Les Invalides, Ecole Militaire, Champ de Mars, etc. Tarde livre para visitar opcionalmente o
Louvre e à noite também opcionalmente, saída para o cabaré Moulin Rouge. Hospedagem.

Dia 03 (terça-feira) Paris
Café da manhã. Dia livre para caminhar em torno desta grande cidade ou tomar um opcional, como o Bateau Mouche ou
Palácio de Versalhes e seus jardins. Hospedagem.
Dia 04 (quarta-feira) Paris – Rouen – Le Havre – Honfleur – Deauville – Caen
Café da manhã e partida para Rouen, grande porto fluvial. Percurso a pé do velho Rouen com a Catedral, obra prima da
arte gótica, a igreja de St. Maclou, a Rua do Velho Relógio e a Praça do Mercado Velho. Depois iremos até Le Havre para
ver seu porto e continuação a Honfleur e Deauville para fazer uma breve paragem em um deles para tirar fotos destas
belas aldeias. Continuação a Caen. Hospedagem.
Dia 05 (quinta-feira) Caen – Arromanches – Mont St. Michel – St. Malo – Rennes
Café da manhã e partida bem cedo a Arromanches, cujas praias foram testemunhos do desembarque aliado durante a II
Guerra Mundial na Normandia. Partida para Mont Saint-Michel e visita (entrada incluída) de uma das principais atrações
monumentais da França, a famosa abadia gótica, conhecida como a “Maravilha do Ocidente”, obra prima do patrimônio
mundial da UNESCO que se eleva sobre um monte de 80 metros. Continuação até a amuralhada cidade de Saint Malo,
antiga fortificação que guarda no seu interior um dos conjuntos medievais mais bonitos da França, rodeado por um
imponente recinto amuralhado. Passeio incluído por suas muralhas e pela parte antiga da cidade. Terminaremos a viagem
em Rennes. Hospedagem.
Dia 06 (sexta-feira) Rennes – Angers – Castelos Saumur e Azay le Ridaue – Tours
Café da manhã e partida até Angers. Visita desta pitoresca cidade medieval e seu castelo fortificado do Séc. XIII.
Continuação até ao Vale do Loire para visitar (exteriormente) os Castelos de Saumur e Azay-le-Ridaue, sobre o lago.
Continuação da viagem a Tours. Hospedagem.
Dia 07 (sábado) Tours – Castelos Chenonceaux e Blois – Paris
Café da manhã e visita panorâmica de Tours onde poderemos ver: a Catedral de Saint Gateen, o Palácio dos Arcebispos,
a Torre Carlomagno, etc… Prosseguiremos nossa rota pelos Castelos, o primeiro a visitar será o de Chenonceaux, com a
ponte sobre o rio, que é um dos mais bonitos do Vale do Loire. Continuação até ao Castelo de Blois, situado no coração
da cidade sobre um promontório à margem do Loire. Chegada a Paris.

Dia 08 (domingo) Paris
Café da manhã e em horário oportuno traslado do hotel para o aeroporto. E fim de nossos serviços.

Inclui:
- 07 noites de hospedagem;
- Café da manhã diário;
- Ônibus de luxo durante todo o roteiro;
- Traslados de chegada e saída;
- Guia acompanhante local;
- Visita panorâmica em Paris com guia local;
- Passeio noturno de Paris iluminado;
- Ingressos para Mont St Michel,Castelos de Chenouncheaux e Blois;
- Cartão de assistência.

Não inclui:
- Parte aérea.

HOTÉIS PREVISTOS:

CIDADE/HOTEL

LOCALIZAÇÃO

Bordeaux
Mercure Centre ****

(Centro)

Paris
Expo

(Cidade)

Mercure P. Versailles

(Cidade)

Novotel Porte D Orleans
Caen
Novotel Cote Nacre ****

(Cidade)

Rennes
Mercure Parlament ****

(Cidade)

Tours
Best Western Artist ***

(Centro)

Observações do Pacote:
- Preços por pessoa em euros a serem convertidos para reais no dia do pagamento.
- Reservas sujeitas à disponibilidade e preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.

