PROVENCE
05 Dias / 04 Noites
Terrestre
Inicio: Avignon
Visitando: St. Rémy de Provence, Baux de Provence, Pont du Gard, Châteauneuf du Pape, Luberon, Gordes, Sénanque,
Roussillon e Lacoste
Saídas: Diárias
Mínimo de: 02 passageiros

Preços por pessoa, em EUROS:
Hotel

Validade 2018

DBL TPL

SGL

Ver Hotéis em Observação

01 -30 Abril

739

652

1067

01 Maio-30 Junho

825

717

1233

1036 873

1633

739

1067

01-31 Julho
01 Agosto-30 Setembro

652

ROTEIRO:

1º DIA: Avignon
Chegada à Estação Ferroviária Gare d'Avignon TGV e traslado ao Hotel em Avignon. Check in a partir das 14h00min.
Sugerimos um passeio por conta própria pelo vilarejo.
2º DIA: Avignon
Café da manhã no hotel. Saída para um tour seguindo os passos de Van Gogh. Uma viagem através do tempo e da
genialidade do pintor. Em Arles, você descobrirá os lugares onde Van Gogh pintou e viveu: o “Café de la Nuit”, o hospício, a
ponte Langlois. Poderá apreciar o Teatro Antigo e a arena romana de Arles. O tour prossegue à Baux de Provence,
encantador vilarejo construído sobre uma rocha de 245 m, repleto de antiquários e galerias de arte. Prosseguimento a St
Remy de Provence com a visita ao monastério de St Paul de Mausole, pintado por Van Gogh. Retorno ao hotel.
3º DIA: Avignon
Café da manhã no hotel. Saída para um tour pela charmosa região de Luberon e as mais belas cidades campestres da
região. Teremos a oportunidade de explorar cidades históricas como o Parque de Luberon, Gordes, Abadia de Sénanque,
Roussillon, Lacoste. Restante da tarde livre.
4º DIA: Avignon

Café da manhã no hotel. Saída para um Circuito das Grandes Vinícolas. Este circuito nos leva as três maiores vinícolas da
região de Côtes-du-Rhône: Beaumes de Venise, Gigondas ou Vacqueryras e Châteauneuf du Pape. Calorosa recepção
pelos produtores em suas adegas para uma degustação dos melhores “crus”. Paradas para fotos do magnífico panorama.
Retorno ao hotel. Restante da tarde livre.
5º DIA: Marselha
Café da manhã no hotel. Check out do hotel até as 12h00min. Traslado até a Estação Ferroviária Gare d'Avignon TGV e fim
dos nossos serviços.

Inclui:
- 04 noites de hospedagem no Hotel Mercure Palais des Papes ou similar com café da manhã;
- Traslados privados Gare d'Avignon TGV - Hotel em Avignon - Gare d'Avignon TGV com motorista em espanhol;
- 01 tour semiprivado “Nos Passos de Van Gogh” de aproximadamente 05 horas com chofer-guia em espanhol (Saídas as
segundas, terças, quintas e sábados às 08h30. Quartas e sextas às 14h30);
- 01 tour semiprivado “Circuito das Grandes Vinícolas” de aproximadamente 05 horas com chofer-guia em espanhol e
degustação de vinhos (saídas as segundas, terças, quintas, sextas e sábados às 14h30; quartas e domingos às 08h30);
- 01 tour semiprivado “Luberon e seus vilarejos” de aproximadamente 05 horas com chofer-guia em espanhol (Saídas as
segundas, quartas, quintas e sábados às 14h30. Terças, sextas e domingos às 08h30);
- Cartão de assistência.

CAMPOS DE LAVANDA - 20 Junho-02 Agosto-Suplemento de Euros 57,00 por pessoa
Uma inesquecível viagem de cores e perfumes. Passeio pelo parque natural de Verdon e os campos de lavanda de
Valensole. Varia paradas para fotos ou apenas para caminhar entre os campos de lavanda e girassóis.

Não inclui:
- Parte aérea;
- Refeições;
- Extras nos hotéis (lavanderia, telefonemas, bebidas, etc...);
- Gorjetas;
- Maleteiros;
- Entradas aos locais a serem visitados;
- Taxa da cidade - paga localmente no Hotel
- Nenhum outro item não mencionado como incluído.

Documentação:
Cidadãos brasileiros, viajando a turismo, não necessitam de visto para uma permanência de até 90 dias nos países
membros do Acordo Schengen (Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia,
França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal,
República Checa, Suécia e Suíça).
http://www.ambafrance-br.org/france_bresil/

Observações:
- 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.
- Em todos os traslados a se realizarem nos distintos pontos da França, se contempla uma mala por passageiro + a
bagagem de mão.
- Os tours semiprivados na Provence são realizados em confortáveis minivans climatizadas.
- Todas as excursões são conduzidas por um guia-motorista em idioma espanhol e compartilhadas com no máximo 08
passageiros. O pick-up dos clientes é feito no hotel e no final do tour, os participantes são reconduzidos aos seus
respectivos hotéis.
- É obrigatório cada passageiro viajar com cartão de assistência com cobertura mínima de €30.000 (trinta mil euros).

