Amberes

Castelo de Loire, Bretenha e Normandia Desde 1.125 €
Extensão Países Baixos
8 ou 14 Dias

+

Visitando: Paris / Blois / Amboise / Chenonceaux / Nantes / Vannes / Carnac / Pont Aven / Concarneu / Quimper /
Rennes / Saint Malo / Monte Saint Michel / Praias Do Desembarque / Honfleur / Rouen / Extensão A Bruxelas
/ Gante / Bruges / Amberes / La Haya / Amsterdã.

16-22

6

Saídas 2018

A PARIS: SÁBADO
2018
Junho
Julho
Agosto

16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Setembro
Outubro

Dia 1º (Sáb): Paris
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no
hotel.
Dia 2º (Dom): Paris / Blois / Amboise /
Chenonceaux / Nantes (450Km)
Café da manhã. Pela manhã, saída até a região
de Loire e chegada à Blois, onde visitaremos seu
impressionante Castelo Palácio, que guarda diversas recordações de vários reis da França. (Entrada
incluída no Pacote Plus P+). Na continuação iremos a Amboise, onde realizaremos uma parada
para foto do Castelo, um dos mais imponentes
do Vale de Loire. Almoço em rota. Continuaremos à Chenonceau, lugar excepcional por sua
concepção original, a riqueza de suas coleções,
decorações, etc e também por seu destino, posto
que foi querido, administrado e protegido por
mulheres, as quais a maioria são marcadas na
história da França, é conhecido como o “Castelo
das Damas”. (Entrada incluída no Pacote Plus
P+). Chegada à Nantes, jantar. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Nantes / Vannes / Carnac /
Vannes (190Km)
Café da manhã. Visita panorâmica de Nantes,
banhada pelas águas do rio Loire e sua Praça
Real, uma mescla de tradição, modernidade e
ciência. Saída até o coração da Bretanha francesa. Chegada a charmosa cidade de Vannes. Almoço em rota. Visita a pé do seu centro histórico
medieval. Possibilidade de realizar uma excursão
opcional ao Golfo de Morbihan e realizar um
mini cruzeiro entre suas ilhas. Pela tarde, vamos
conhecer a zona de Carnac, onde descobriremos
seu impressionante patrimônio megalítico. Jantar e acomodação no hotel em Vannes.
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01, 08, 15, 22
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Dia 4º (Ter): Vannes / Pont Aven / Concarneu / Quimper / Vannes (270Km)
Café da manhã. Saída até Pont Aven, pequena
localidade atravessada pelo rio Aven. Continuação até Concarneau, com seu imponente
porto e centro histórico amuralhado. Almoço. Almoço em rota. Continuação até o pequeno povoado de Benodet onde realizaremos uma breve
parada e Quimper. Tempo livre para passear pela
cidade episcopal e Ducal onde destaca-se sua
esbelta catedral gótica. Regresso a Vannes. Jantar e Acomodação no hotel.
Dia 5º (Qua): Rennes / Monte Saint Michel / Saint Malo / Rennes (230Km)
Café da manhã. Saída até o Monte Saint Michel,
seguramente a Abadia francesa mais charmosa
por sua localização sobre uma rocha. Sua história e sua espetacular beleza são catalogada pela
UNESCO como Patrimônio da Humanidade. (Entrada incluída no Pacote Plus P+). Almoço em
rota. Continuação até o norte da Bretenha até
chegar a cidade de Saint Malo, que presume do
seu passado corsário e bretão, com suas esbeltas
muralhas mirando o Atlântico. Chegada a cidade
de Rennes, a capital da Bretenha. Visitaremos o
seu centro histórico medieval, dominado por
suas altas torres da Catedral de São Pedro. Acomodação no hotel. (Jantar incluído no Pacote
Plus P+).
Dia 6º (Qui): Rennes / Praias Do Desembarque / Honfleur / Rouen (420Km)
Café da manhã. Conheceremos a história do
Desembarque da Normandia, visitaremos as
praias onde ocorrem os atos e a praia de Omaha
onde encontra-se o cemitério americano. Almoço em rota. Pararemos na vila de Honfleur,
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com seu pitoresco porto e posteriormente chegaremos a Rouen, uma das mais belas cidades
da região. Acomodação no hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).
Dia 7º (Sex): Rouen / Paris (130Km)
Café da manhã. Visita da charmosa cidade de
Rouen as margens do Sena. O precioso centro
antigo com mais de 700 casas de vigas originais
de madeira e fachadas coloridas, é um dos lugares mais pitorescos do oeste francês. Destaca-se a Abadia gótica-flamigera de Saint Ouen
e a catedral, tantas vezes retratada pelo pintor
impressionista Claude Monet. Saída até Paris.
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Dom): Paris
Café da manhã no hotel. Destinaremos o dia a
passear livremente pela cidade, seus passeios
e bulevares, ou talvez visitar algum museu ou
opcionalmente visitar o carismático bairro de
Montmartre e a Catedral de Notre Dame. Pela
noite poderemos assistir opcionalmente à um
espetáculo no cabaret parasiano e degustar um
copo de champagne. (Cabaret Paradis Latin
com bebidas incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Extensão Países Baixos

Dia 10º (Seg): Paris / Bruxelas (252Km)
Café da manhã. Saída até Bruxelas. Chegada e
visita paranorâmica da cidade com a esplêndida
catedral de Saint-Michel, a Colonne du Congrès,
o bairro de Heizel com a célebre Atonium, a
Place Royale, Palácio Real e o centro antigo com
a magnífica Grand Platz, possivelmente a mais
bela da Europa. Tempo livre. Pela noite poderemos opcionalmente desfrutar de um jantar
típico no entorno da Grand Platz. (Jantar típico
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.

Dia 8º (Sáb): Paris
Café da manhã no hotel. Saída para efetuar um
passeio pela cidade, suas principais avenidas e
monumentos como: a ilha de Cité, Notre Dame,
o Arco do Triunfo, os Campos Elíseos, os Inválidos, a Ópera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de subri a mesma para admirarmos uma
bela panorâmica de todo Paris. (Subida a Torre
Eiffel 2º piso incluída no Pacote Plus P+). Nossa
visita terminará no centro da cidade. Tarde livre.
Sugerimos fazer uma visita opcional à Versalhes
para poder visitar o seu belo Palácio e famosos
jardins. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges
(168Km)
Café da manhã. Saída até a cidade de Gante,
com sua magnífica Catedral de San Bavon, onde
se expõe o famoso Cordeiro Místico e o centro
antigo de ambiente medieval. Tempo livre para
passear pela cidade e continuação à Bruges, preciosa cidade com seus numerosos canais que a
cruzam e nos lembram Veneza. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Visita da cidade: o Lago do
Amor e o Beatério, a Praça Maior e Atalaya. Possibilidade de fazer opcionalmente um passeio de
barco pelos canais. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Sáb): Paris
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Saint Malo

Dia 12º (Qua): Bruges / Antuérpia / Haia
/ Amsterdã (280Km)
Café da manhã. Saída para Antuérpia, a cidade
de Rubens e segundo maior e mais importante
porto com o mercado de diamantes mais importantes da Europa Ocidental. Entraremos na
Praça Maior com suas casas cheias de história.
Tempo livre e continuação à Haia, a capital
administrativa da Holanda, onde está o Parlamento e o Palácio da Paz. Chegada à Amsterdã
ao meio-dia. Pela tarde saída para efetuar a visita da cidade à bordo de um barco que nos
conduziram pelos canais onde vamos poder
admirar suas fachadas e igrejas do século XVI
e XVII e o porto antigo da cidade. Ao final da
visita entraremos em uma fábrica de diamantes.
Acomodação no hotel.

Dia 13º (Qui): Amsterdã
Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar
desta encantadora cidade. Sugerimos fazer uma
visita opcional as vizinhas cidades de Volendam,
típico povoado pesqueiro e a Marken, situada em
uma ilha unida ao continente por um dique. Poderemos visitar também uma fábrica de queijo holandês. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 14º (Sex): Amsterdã
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados
até as 10h.

SI

Serviços incluídos

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• Transporte em ônibus com ar condicionado
segundo programa.
• Acomodação no hotel e café da manhã nos
hotéis turista superior/primeira, em apartamentos duplos com chuveiro ou ducha.
• 1 jantar e 5 almoços segundo o itinerário.
(Sem bebidas).
• Guia acompanhante falando espanhol durante
o itinerário.
• Visitas guiadas em Nantes, Vannes, Monte
Saint Michel, Rennes, As Praias do Desembarque, Rouen, Bruxelas, Gante, Bruges, Antuérpia, Haia e Amsterdã.
• Seguro de proteção e assistência internacional
MAPAPLUS
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos, bebidas,
gorjetas.

PAISES

Amsterdã
Bruges
1
1
Rennes
2
1
1
Nantes
Vannes

2 BAIXOS

1
Bruxelas

Rouen
1+3

Paris

FRANÇA

NOTAS IMPORTANTES
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente
nos hotéis ou restaurantes. (Bebidas não incluídas).
• A ordem das visitas poderá sofrer modificações, mas
o conteúdo do programa de visitas e entradas serão
sempre respeitados

Pacote Plus
8 DIAS: PARIS / PARIS: 240 € INCLUI 5 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS
14 DIAS: PARIS / AMSTERDÃ: 490 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

EXTRAS

REFEIÇÕES

• Entradas ao Castelo de Blois
• Entradas ao Castelo de Chenonceau
• Entradas na Abadia de Saint Michael.
• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Cabaret Paradis Latin
• Excursão a Marken e Volendam

• 1 Jantar em Nantes
• 2 Jantares em Rennes
• 1 Jantar em Rouen
• 1 Almoço em Paris
• 1 Jantar típico em Bruxelas
• 1 Almoço em Bruges
• 1 Almoço em Volendam

Hotéis Previstos ou similares
Cidades

Cat. Única

Paris

Tim Hotel Berthier (TS) / Aparthotel Grande Bibliotheque (P)

Nantes

Aparthotel Adagio Nantes (P)

Vannes

Kyriad Prestige (P)

Rennes

Mercure Rennes Centre Gare (P)

Rouen

Kiryad Rouen (T) / Ibis River Droite (T)

Bruxelas

Hilton Garden Inn Louise

Bruges

Leonardo (TS)

Amsterdã

Coredon

Preço por Pessoa Em € Euros em Apartamento Duplo

$

Tour

Categoria

Temporada única

Sup. Apartamento Individual

Tour 8 dias:
Paris / Paris
Iti OC238

Categ. Única

1.125

325

Tour

Categoria

Junio y Settiembre

Julio y Agosto

Sup. Apartamento Individual

Tour 14 dias:
Paris / Amsterdã
Iti OC239

Categ. Única

2.080

2.065

685
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