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CASTELO DE CHAMBORD

JARDIMS DO CASTELO 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 feitos por um transferista que 

coordena todos os traslados. Às vezes, devido a variações nos 
horários dos voos, não podemos estar no momento certo na 
saída. Por favor, Informe aos clientes que eles devem esperar 
no portão de saída do voo e, se necessário, entrar em contato 
com o número de telefone fornecido na documentação. Não é 
válido em dias diferentes da chegada / partida. Consulte tras-
lados privados. 

- Hotéis da cadeia Novotel: os quartos twins dessa cadeia não 
possuem 2 camas separadas, mas uma cama de casal e um 
confortável sofá-cama. Por favor, informe os clientes sobre 
esses detalhes no momento da 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. 

- Este circuito não possui quartos triplos. 
- Refeições especiais devem ser notificadas no momento da 

reserva. Informe ao cliente que esse circuito possui menus 
exclusivos para todo o grupo e que fazemos todo o possível 
para que eles possam ter suas refeições especiais sem nenhum 
suplemento, mas em muitos restaurantes, eles permitem que 
eles escolham a comida no momento, dependendo da com-
plexidade da refeição especial, o que causa atrasos em relação 
ao restante do grupo. Isso não será motivo para qualquer 
reclamação do cliente. 

- Os passageiros que chegarem depois das 19h30min não terão 
o jantar incluído no primeiro dia.

Este Programa Inclui: 
- Ônibus de luxo durante todo o percurso. 
- Guia acompanhante de língua espanhola. 
- 6 noites de hospedagem em hotéis de 3*/4* com café 

da manhã em quarto duplo com banheira e/ou ducha. 
- 6 cafés da manhã, 5 almoços e 6 jantares (sem bebidas). 
- Entradas: Palácio Fontainebleau, Castelo Amboise, 

Castelo Chenonceau, Jardins Villandry,  Castelo de 
Blois e Castelo de Chambord. 

- Seguro de viagem. 

Dia 1° Paris 
• Domingo • Jantar.  
Chegada a Paris e traslado ao hotel. 
Alojamento. (para os voos com che-
gada após 19h30 não haverá serviço 
de jantar) 
Dia 2° Paris/Fontainebleau/ 
Orleans/Beaugency/Tours  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar.  
Saída para Fontainebleau para visi-
tar seu palácio, o único que foi habi-
tado por todos os soberanos france-
ses por cerca de 8 séculos. Com 
1.500 quartos, é um dos maiores e 
mais bem decorados palácios da 
Europa. Após a sua visita, partiremos 
para o Vale do Loire, fazendo a pri-
meira parada em Orleans, uma das 
cidades mais antigas da França. 
Caminharemos pelo centro antigo, 
com a Catedral Sainte Croix, a Praça 
Martroi, entre outros pontos de inte-
resse. A caminho de Tours, parare-
mos na cidade medieval de Beau-
gency, com o castelo Dunois, do 
século XV, a prefeitura com sua 
fachada renascentista, o antigo cas-
telo de Notre-Dame com a igreja da 
abadia românica, a torre do século 
XI,  a torre do relógio e a velha ponte 
sobre o Loire. Continuaremos a 
Tours. Alojamento.  
Dia 3° Tours/Amboise/ 
Chenonceau/Tours  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para o castelo de Amboise. 
Debruçado em um promontório com 
vista para o Loire, é cercado por belos 

jardins e no interior destacamos a 
coleção de móveis e a capela que 
abriga o túmulo de Leonardo Da 
Vinci. Tempo livre para passear pela 
cidade. Continuaremos até o castelo 
de Chenonceau, conhecido como 
"Castelo das Damas", pois foi cons-
truído e protegido por mulheres. 
Ficaremos surpresos com sua locali-
zação e design original. Terminare-
mos nosso dia com a visita de Tours, 
com a grande catedral de Saint 
Gatien, a basílica de São Martin e o 
coração histórico da cidade, com 
suas ruas estreitas ao redor da Praça 
de Plumereau e suas pitorescas casas 
de treliça em madeira. Alojamento. 
Dia 4° Tours/Chambord/Blois/ 
Villandry/Tours  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar.  
Saída para Blois, população reconhe-
cida como Patrimônio Mundial pela 
Unesco. Na visita ao castelo, fare-
mos uma viagem por vários séculos 
da arte e da história da França, já que 
o castelo atual é a soma de muitas 
construções que foram adicionadas 
ao longo do tempo e que nos mos-
tram a evolução dos gostos e estilos 
arquitetônicos. Após o almoço, 
seguiremos em direção a Chambord, 
um majestoso colosso de pedras, 
onde se destacam as escadas em 
dupla hélice, os aposentos de Fran-
cisco I e Luiz XIV e as abóbadas escul-
pidas. Após a visita, iremos 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. Alojamento.

Dia 5° Tours/Saumur/Saint Nazaire/ 
Le Croisic/Guérande/Nantes  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para o oeste, seguindo o curso 
do rio Loire até a foz no Oceano 
Atlântico. Cerca de uma hora de 
Tours, aproximadamente, pararemos 
em Saumur, na região de Anjou, 
onde faremos um passeio por esta 
bela cidade às margens do Loire. 
Depois do meio-dia, continuaremos 
até Saint Nazaire, na desembocadu-
ra do Loire e chegaremos à pitoresca 
cidade litorânea de Le Croisic. À 
tarde, iremos para Nantes parando 
em Guérande, uma pequena povoa-
ção circondada de muralhas e situada 
no meio das famosas salinas. No final 
da tarde, chegaremos a Nantes. Alo-
jamento. 
Dia 6° Nantes/Le Mans/Chartres  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Visita de Nantes, antiga capital 
bretã. Durante a caminhada, desco-
briremos o Castelo dos Duques da 
Bretanha, a catedral de São Pedro e 
São Paulo, a passagem de Pommera-
ye e as principais ruas e praças da 
capital do Loire Atlântico. À tarde, 
chegaremos à cidade de Le Mans, às 
margens do rio Sarthe, afluente do 
Loire. Subiremos o promontório da 
cidadela Plantagenet para descobrir 
suas belas casas e admirar a magnífi-
ca catedral. Chegada a Chartres. 
Alojamento.   
Dia 7° Chartres/Paris 
• Sábado • Café da manhã.  
Passeio pelo centro histórico de 
Chartres, onde encontraremos sua 
fabulosa catedral. Saída para o aero-
porto de Orly ou Charles de Gaulle. 
Fim dos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Paris: Novotel París 17 / Mercure Port d´Orleans / 

Mercure 17 Batignolle / Novotel Porte de Versalles 
Tours: Ibis Style Centre / Best Western Central / Kyriad Tours / 

Best Western Plus Artist Hotel / Le Grand Hotel 
Nantes: Novotel Nantes Centre Bord de Loire /  

Campanille Nantes Centre Saint Jacques /  
Mercure Nantes Centre Gare / Escale Oceania Nantes 

Chartres: Novotel Chartres / Campanile Chartres

HOTÉIS 
3*/4*

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

11 VISITAS

FRANÇA

l

l

Loira

Orleansl

CIRCUITO EXCLUSIVO EM ESPANHOL

Chambordl

Bloisl

Tours
l

Amboise
l

Le Mans
l

Saint Nazaire
l

Nantes
l Villandry

l

Chartres
l

Chenonceau
l

Fontainebleau

DATAS DE SAÍDA 2020 (DOMINGOS) 
Junho: 21 e 28 - Julho: 5, 12, 19 e 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 e 30 

Nota: As datas sublinhadas estão sujeitas à formação do grupo.

Suplementos 
Preço voo Madri/Paris/Madri (sem taxas, aproximado) desde................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.565 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 430

7 dias 
(6 noites de hotel) 

desde 1.565 USD
Paris


