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Cód. 00014E

        França:  
Normandia Bretanha

Este Programa Inclui: 
- 7 noites em hotéis de 3*/4* com café da manhã 
- Ônibus de luxo durante todo o percurso. 
- Guia acompanhante, que acompanhará os passeios 

por Bayeux, St. Malo, Dinan, Vannes, Rennes, Quim-
per, Le Mans. 

- 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 jantares (sem bebidas). 
- Quarto duplo com banheira/ducha. 
- Entradas ao Museu de Arromanches, Tapeçaria de 

Bayeux, Monte St. Michel, Josselin, Castelo de Angers. 
- Seguro de viagem. 

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

Mercure Porte de Versailles Expo / Mercure Ivry sur Seine  
Rennes: Oceania Rennes / Mercure Centre Gare / 

Mercure Rennes Cesson / Novotel Rennes Alma 
Vannes: Oceania Vannes / Kyriad Prestige / Best Western / 

Kyriad Center

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 cedente que coor-

dena 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 
jantar incluído no primeiro dia.
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HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,  
6 ALMOÇOS, 7 JANTARES e 10 VISITAS

CIRCUITO EXCLUSIVO EM ESPANHOL

DATAS DE SAÍDA 2020 (DOMINGOS) 
Junho: 14, 21 e 28 - Julho: 5, 12, 19 e 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 e 30 - Setembro: 6 

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

remos com suas imponentes torres. 
Continuamos em direção às pedras 
de Carnac, com 6.500 anos de idade 
e 3.000 menires. Após o almoço, 
seguiremos para Vannes, capital de 
Morbihan, onde faremos um passeio 
pelo centro histórico, com a mural-
ha e a catedral, onde se encontra o 
túmulo do santo valenciano Vicente 
Ferrer. Jantar e alojamento.  
Dia 6° Vannes/Pleyben/Locronan/ 
Douarnenez/Quimper/Vannes  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
De manhã, partida para o centro da 
Bretanha, chegando a Pleyben, onde 
veremos o conjunto paroquial da 
igreja; o Calvário e o ossuário; a 
encantadora cidade de Locronan, 
com suas casas de pedra e a igreja de 
Saint Ronan. Faremos uma parada 
em Douarnenez, porto de pesca e 
esportes. Após o almoço, visitare-
mos Quimper com a Catedral de St. 
Corentin, cercada por ruas de parale-
lepípedos, pelas quais caminhare-
mos. Regresso a Vannes. Jantar e 
alojamento 
Dia 7° Vannes/Angers/Le Mans/ 
Paris 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para Angers, onde visitare-
mos o castelo, grande fortaleza com 
vista para o rio Maine. Dentro escon-
de um agradável jardim, um pequeno 
pomar, a famosa tapeçaria medieval 
do Apocalipse cujas dimensões nos 
surpreenderão. Passearemos pela 
cidade onde destacamos a catedral 
de Saint Maurice, a casa de Adam, na 
praça Sainte-Croix, etc. Após o almo-
ço, seguiremos para Le Mans, berço 
da dinastia Plantagenêt, onde visita-
remos seu belo centro histórico e a 
Catedral de St. Julian's. Continuação 
para Paris. Jantar e alojamento.  
Dia 8° Paris  
• Domingo • Café da manhã.  
Saída para os aeroportos de Orly e 
Charles de Gaulle.

Dia 1° Paris  
• Domingo • Jantar.  
Chegada a Paris e traslado ao hotel. 
Jantar e alojamento. (para voos com 
chegada depois das 19.30 horas, não 
terão incluído o jantar). 
Dia 2° Paris Bayeux/ 
Praias do Desembarque/Rennes  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar.  
Partida muito cedo para Bayeux, 
localizada na Baixa Normandia, onde 
visitaremos a grande tapeçaria borda-
da do século XI, conhecida como 
Tapeçaria da Rainha Matilde e sua 
catedral. Continuaremos em direção 
a Arromanches, onde o porto artifi-
cial foi instalado para o desembarque 
das tropas aliadas, no qual visitare-
mos seu museu. Após o almoço, ire-
mos ao cemitério americano localiza-
do em um barranco de onde olhare-
mos para a praia de Omaha, uma 
das praias onde ocorreu o famoso 
Desembarque. No meio da tarde, 
saída para Rennes. Jantar e aloja-
mento.  
Dia 3° Rennes/Mt. St. Michel/ 
St. Malo/Rennes  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
De manhã, iremos ao Monte St. 
Michel para visitar o imponente 
promontório de granito, localizado 
no meio de uma baía invadida pelas 
marés mais altas da Europa. Entrare-
mos em seu recinto amuralhado, 
subiremos por sua rua principal até 
chegar a Abadia, dedicada a Saint 
Michel. Após a visita, prosseguiremos 
até St. Malo, preciosa cidade amural-

hada. Depois do almoço, efetuare-
mos um passeio por suas muralhas 
e pelas estreitas ruas do centro his-
tórico. Regresso a Rennes, capital de 
Bretanha, onde daremos um passeio 
por seu centro histórico. Jantar e 
alojamento. 
Dia 4° Rennes/Costa Bretã/ 
Dinan/Rennes  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar.  
Saída para Lanion para ir à Cornija 
Breton, chamada costa de granito 
rosa, com suas belas e espetaculares 
formações rochosas nas falésias 
acima do mar. No meio da manhã, 
chegaremos a Plouma-nach, em 
Perros Guirec, onde faremos um 
passeio para ver as fantásticas for-
mações rochosas. Almoço e conti-
nuação para Dinan, encantadora 
cidade medieval, onde visitaremos 
seu centro histórico, com a igreja de 
São Salvador e as belas ruas e praças 
e suas casas construídas sobre palafi-
tas. Admiraremos a vista espetacular 
do rio Rance e, finalmente, descere-
mos a Rua Jerzual, uma das mais 
pitorescas da Bretanha, para chegar 
ao porto. Regresso a Rennes. Jantar e 
alojamento. 
Dia 5° Rennes/Josselin/Carnac/ 
Vannes 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar. 
Saída para Josselin, para ver a 
pequena cidade medieval localizada 
no centro da Bretanha, com a cate-
dral de Notre Dame, a ponte Sainte 
Croix e o castelo Rohan que visita-

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.715 USD

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 ............................................................................................. 1.715 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 460


