RIVIERA FRANCESA
05 Dias / 04 Noites
Somente Terrestre
Inicio: Nice
Visitando: Nice, Èze, Mônaco, Saint Paul de Vence, Antibes, Cannes, Port Grimaud, St Tropez.
Saídas: Diárias
Mínimo de 02 passageiros

Preços por pessoa, em EUROS:
Hotel

Validade 2018

DBL

TPL

SGL

Categoria Primeira

01 Abril-30 Junho

1044

940

1586

Categoria Primeira

01 Julho-31 Agosto

1083

968

1664

Categoria Primeira

01 Setembro-31 Outubro

1044

940

1586

ROTEIRO:

1º DIA: NICE
Chegada à Estação de Trem ou Aeroporto de Nice, recepção pelo seu guia-motorista e traslado ao hotel. Check in a partir
das 14h00min. Acomodação. Pernoite em Nice.
◊ Capital da Riviera Francesa, Nice é um dos destinos mais populares no mundo! Nice tem uma localização ideal entre o mar
Mediterrâneo e as montanhas, ficando a apenas alguns quilômetros da fronteira italiana. Com um clima ameno, sol constante, vários tipos
de paisagens e, claro, magníficas praias de um azul inconfundível, esta se torna uma região de férias por excelência! Uma cidade repleta
de história, cultura, arte, eventos, lazer, natureza e culinária cheia de sabores distintos e ligados a terra. Nice combina um charme
autêntico com a vivacidade do Mediterrâneo ao oferecer um calendário cheio de atividades.

2º DIA: NICE (Èze e Mônaco)
Café da manhã no hotel. Saída para uma visita de 03 horas pela cidade de Nice incluindo o mercado das flores, colina de
Cimiez, catedral russa e a fábrica de doces Florian. Na parte da tarde saída para visita a Eze e Monaco. Visitaremos o
vilarejo medieval de Eze, construído no topo de um rochedo e passeio a pé por suas ruas de pedra estreitas e faremos uma
visita guiada a perfumaria Fragonard. Continuação para Mônaco/Monte Carlo para conhecer o antigo cassino e seus
maravilhosos jardins, o palácio do príncipe e a troca de guarda. Passeio pela catedral neorromana, circuito da Formula 1 e
memorial da princesa Grace e príncipe Rainier.
3º DIA: NICE (St Paul – Antibes - Cannes)
Café da manhã no hotel. Saint Paul de Vence é uma pequena cidade medieval encantadora, construída sobre uma colina.
Passeio a pé para descobrir todo o charme deste vilarejo onde morou o cantor Yves Montand. Prosseguiremos até Antibes
onde veremos os iates ancorados em Port Vauban, a maior marina da costa mediterrânea francesa. O dia termina em
Cannes com um passeio pela conhecida avenida Croisette, seus famosos cafés ao ar livre, elegantes butiques e hotéis de
luxo.Tarde livre em Nice.

4º DIA: NICE (Port Grimaud e St Tropez)
Café da manhã no hotel. Saída para um tour de dia inteiro. Visitaremos Port Grimaud, com suas casas coloridas, pontes e
canais. Em seguida, a renomada St Tropez para descobrir sua marina repleta de iates luxuosos e as ruas pitorescas desta
cidade de pescadores. Retorno à Nice pela estrada costeira que oferece uma vista magnífica dos rochedos vermelhos do
Esterel.

5º DIA: NICE
Café da manhã no hotel. Check out do hotel até as 12h00min. Traslado à Estação de Trem ou ao Aeroporto. Fim dos nossos
serviços.

Inclui:
- 04 noites de hospedagem em hotel categoria primeira com café da manhã;
- Traslados semiprivados Estação de Trem ou Aeroporto em Nice – Hotel em Nice - Estação de Trem ou Aeroporto em Nice
(entre 07h30min / 19h30min);
- 1 tour semiprivado a Nice de aproximadamente 03 horas;
- 1 tour semiprivado a Eze e Monaco de aproximadamente 04 horas;
- 1 tour semiprivado Port Grimaud & St Tropez de aproximadamente 08 horas;
- 1 tour semiprivado St Paul – Antibes - Cannes --aproximadamente 04 horas e 30 min;
- Serviços com guia-motorista em espanhol em minivans compartilhadas com até no máximo 08 passageiros;
- Cartão de assistência.

Não inclui:
- Parte aérea;
- Entradas aos locais visitados;
- Early check in ou Late check out;
- Suplemento para traslados entre 19h31min e 07h29min;
- Almoço/jantar;
- Extras nos hotéis (lavanderia, telefonemas, bebidas, etc...);
- Gorjetas;
- Maleteiros;
- Taxa hoteleira da cidade deve ser paga localmente;
- Cartão de assistência;
- Nenhum outro item não mencionado como incluído.

Cidade

Hotel Previsto – Categoria Primeira

Nice

Mercure Cebtrre Notre Dome

Importante:
O hotel citado é apenas uma referência. Caso não haja disponibilidade no mesmo, os passageiros serão confirmados em
outro hotel similar, da mesma categoria.
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 Riviera Francesa 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. Mínimo de 02 passageiros para a realização dos tours;
- É obrigatório cada passageiro viajar com cartão de assistência com cobertura mínima de €30.000 (trinta mil euros).

