
8 FRANÇA POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

7 dias 
(6 noites de hotel) 

1.399€ 
1.609USD

desde

Suplementos 
Preço voo Madri/París/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde................. 120 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.399 

Suplemento quarto individual ....................................................................... 375

França: 
Cód. 000000000R

CASTELO DE CHENONCEAU

CASTELO E JARDINS DE VILLANDRY

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Os traslados de entrada são realizados por um transferista que 
coordena todos os traslados. Às vezes, devido a variações nos 
horários dos voos, não podemos estar no momento justo da 
partida dos clientes. Por favor, informar aos clientes que eles 
devem aguardar na porta de saída do voo e, se necessário, 
entrar em contato com o número de telefone dessa pessoa. 
- A cadeia Novotel: Os quartos twins na maioria dos hotéis 
desta cadeia não têm camas separadas, têm uma cama grande 
e um sofá confortável. Rogamos informar aos clientes deste 
detalhe ao efetuar a reserva. 
- O programa pode ser modificado em relação à ordem e local 
das estadias, por eventos esportivos, feiras, etc., respeitando o 
conteúdo do mesmo e, nesse caso, será comunicado antes da 
partida. 
- As refeições especiais devem ser notificadas ao realizar a reser-
va. Em muitos restaurantes, a comida poderá ser escolhida ao 
mesmo tempo, dependendo da complexidade da refeição 
especial, o que causa atrasos em relação ao resto do grupo. 
- Por favor, informe ao cliente que essas viagens têm menus 
exclusivos para todo o grupo, que fazemos todo o possível 
para que possam ter suas refeições especiais sem qualquer 
suplemento, mas precisam entender os inconvenientes que 
isso pode causar.  

- Passageiros com chegada depois das 19h30, não terão o 
jantar do dia 1º.

Este Programa Inclui: 
- 6 noites de estadia em hotéis 3*/4*. 
- 6 cafés da manhã + 5 almoços e 6 jantares (sem bebidas). 
- Quarto duplo com banheira/ducha.  
- Ônibus de luxo durante todo o percurso. 
- Guia acompanhante, quem realizará as visitas.  
- Entradas em: Palácio de Fontainebleau, Castelo de Amboise, 
Castelo de Chenonceau , Jardins de Villandry, Castelo de Blois 
e Castelo de Chambord. 
- Seguro de viagem.

Dia 1° Paris  
• Domingo • Jantar. 
Chegada a Paris. Traslado ao hotel. 
Jantar e alojamento.  

Dia 2°Paris/Fontainebleau/ 
Orleans/Beaugency/Tours 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Saída para Fontainebleau, foi o 
único palácio habitado por todos os 
soberanos franceses por cerca de 8 
séculos. Com 1500 quartos, é um 
dos maiores e melhores palácios 
mobiliados da Europa. Após a sua 
visita, iremos para o Vale do Loire, 
fazendo a primeira parada em Orle-
ans, uma das cidades mais antigas da 
França. Passearemos centro antigo, 
com a Catedral de Sainte Croix, a 
Praça Martroi, entre outros pontos 
de interesse. No caminho para Tours, 
pararemos em Beaugency, na cidade 
medieval de Beaugency, com o caste-
lo de Dunois, do século XV, a prefei-
tura com sua fachada renascentista, 
a antiga abadia de Notre Dame com 
sua igreja românica, a torre do sécu-
lo XI, a Torre do Relógio e a antiga 
ponte sobre o Loire. Continuaremos 
para Tours. Jantar e alojamento. 

Dia 3°Tours/Blois/Chambord/Tours 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Blois, cidade reconhecida 
como Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Na visita do castelo, fare-
mos um tour através de vários sécu-
los de arte e história da França, já que 
o atual castelo é a soma de muitas 
construções que foram agregadas ao 
longo do tempo, e que nos mostram 
a evolução dos gostos e estilos arqui-
tetônicos. Após o almoço seguiremos 
em direção a Chambord, majestoso 
colosso de pedra, onde se destaca a 
escadaria de dupla hélice, os aposen-
tos de Francisco I e Luís XIV e as abó-
badas esculpidas. Terminaremos 
nosso dia com a visita de Tours, com 
a grande catedral de Saint Gatien, a 
basílica de Saint Martin e o coração 
histórico da cidade, com suas ruas 
estreitas ao redor da Praça de Plume-
reau e suas pitorescas casas com 
paredes de moldura de madeira. Jan-
tar e alojamento. 

Dia 4°Tours/Amboise/Chenonceau/ 
Villandry/Tours 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para o castelo de Amboise. 
Pendurado em um promontório que 
domina o Loire, é cercado por belos 
jardins e em seu interior destacare-
mos a coleção de móveis e a capela 
que abriga o túmulo de Leonardo Da 
Vinci. Tempo livre para passear pela 
cidade. Continuaremos em direção 
ao castelo de Chenonceau, conheci-
do como "Castelo das Damas", já 
que foi construído e protegido por 
mulheres. Ficaremos surpresos com a 
sua localização e design original. 
Após a visita, dirigiremos em direção 
a Villandry, onde visitaremos os jar-
dins que cercam o castelo. Veremos 
uma amostra de um típico "jardim 
francês" com seus quatro terraços. 
Regresso a Tours. Jantar e alojamen-
to. 

Dia 5°Tours/Saumur/Le Croisic/ 
Guerande/Nantes 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para o oeste, seguindo o curso 
do rio Loire até a foz no Oceano 
Atlântico. A cerca de uma hora de 
Tours, pararemos em Saumur, na 

região de Anjou, onde daremos um 
passeio por esta bela cidade nas 
margens do Loire. Depois do meio 
dia, passaremos pelo porto de Saint 
Nazaire, na foz do Loire, e chegare-
mos à pitoresca cidade litorânea de 
Le Croisic. À tarde, iremos em direção 
a Nantes, parando por Guérande, 
famosa por suas salinas. No final da 
tarde chegaremos a Nantes. Jantar e 
alojamento. 

Dia 6°Nantes/Le Mans/Chartres  
Sexta-feira - Café da manhã + almoço + jantar 
Visita de Nantes, a antiga capital da 
Bretanha. Durante a nossa caminha-
da, vamos descobrir o Castelo dos 

Duques da Bretanha, a Catedral de 
São Pedro e São Pablo, a passagem 
Pommeraye e as principais ruas e pra-
ças da capital do Loire Atlântico. De 
tarde chegaremos à cidade de Le 
Mans, às margens do rio Sarthe, 
afluente do Loire. Subiremos ao pro-
montório da cidadela Plantageneta 
para descobrir suas belas casas e 
admirar a magnífica catedral. Chega-
da em Chartres. Jantar e alojamento. 

Dia 7° Chartres/Paris 
• Sábado • Café da manhã. 
Passeio para o centro de Chartres, 
onde visitaremos sua fabulosa cate-
dral. Saída para o aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Paris: Novotel París 17 / Mercure Port d´Orleans / Novotel Port 
Tours: Ibis Style Centre / Best Western Central / Kyriad Tours 
Nantes: Ibis Nantes 
Chartres: Novotel Chartres / Timhotel Chartres

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 

Junho: 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 

Datas sujeitas a formação de grupo

HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo 6 CAFÉS DA MANHÃ,  
5 REFEIÇÕES, 6 JANTARES e  

11 VISITAS

FRANÇA
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7D/6n desde 1.390 €
Dia 1º Cannes 

Dia 2º Cannes/Excursão a Menton, Mônaco, Montecarlo e Eze 

Dia 3º Cannes/Saint-Paul-de-Vence/Grasse/Cannes 

Dia 4º Cannes/Portofino/Santa Margarita Ligure/Rapallo 

Dia 5º Rapallo/Excursão a Cinque Terre 

Dia 6º Rapallo/Gênova/Milão 

Dia 7º Milão 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2019 (SEGUNDA-FEIRA): 
Junho: 24 - Julho: 15 - Agosto: 5, 12 e 19 - Setembro: 9 

Temporada Media      Temporada Alta

Em quarto duplo ................................................................... 1.390 

Suplemento quarto individual ................................................ 655 

  Por Temporada Media................................................................................. 99 
  Por Temporada Alta .................................................................................. 170

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas) desde

EXTENSÃO AOS LAGOS desde 580 € (Consultar)

●
Paris

●

Fontainebleau


