FRANÇA ALÉM DO ÓBVIO
B O R G O N H A , LY O N , R H Ô N E - A L P E S & P R O V E N C E

• Saída: 03.Setembro.2020 •
• A belíssima região da Borgonha, com hospedagem em Dijon, porta
de entrada para a rota dos vinhos. Visita à Beaune e a rota dos Grands
Crus, com degustações em 2 vinícolas. E mais: Pérouges, na região de
Rhône Alpes, das “Mais Belas Aldeias da França”.
• 3 noites na inesquecível Lyon, outrora a capital da Gália romana e
agora a capital culinária da França! Incluindo visita ao futurista Museu
de Confluências.
• Hospedagem em Tournon-Sur-Rhône, incluindo degustação na
vinícola Le Chapoutier, passeio na Cité du Chocolat e no Train de
l’Ardèche, trem a vapor centenário.
• 5 noites em Avignon, com passeio à Grignan e a “truffière” Domaine
de Bramarel, para conhecermos o processo de “cavage” das trufas. E
mais: visitas à Arles, Aix-en-Provence, a cidade fortificada de AiguesMortes e o Parque Nacional da Camargue.
03.09.20 • BRASIL / PARIS
Em horário a ser determinado, apresentação no Aeroporto do Galeão
para embarque com destino a Paris.
04.09.20 • PARIS / TROYES / DIJON
Chegada ao aeroporto de Paris, recepção e saída para a região de
Champagne. Parada em Troyes para tempo livre e almoço. Troyes
preservou do seu passado um maravilhoso centro histórico e é
conhecida principalmente pelo seu conjunto de casas de enxaimel
do século XVI. Uma bela maneira de começarmos nossa viagem!
Seguiremos com destino à Dijon, porta de entrada da região da
Borgonha. Chegada e acomodação no Hotel Ibis Style Dijon Central
(ou similar).
05.09.20 • DIJON
Café da manhã no hotel. Estamos em Dijon, capital dos Duques de
Borgonha e porta de entrada para a rota dos vinhos. Pela manhã, saída
para uma visita guiada a pé passando pelos principais pontos turísticos
da cidade. Restante do dia livre. Perambular pelas ruas da cidade,
passando entre edifícios medievais e residências dos séculos XVII e XVIII
é um verdadeiro programa imperdível. Dijon possui hoje um patrimônio
arquitetônico e cultural único, maravilhosamente conservado. Não deixe
de provar a mostarda daqui - uma verdadeira iguaria!
06.09.20 • DIJON / BEAUNE / DIJON
Café da manhã no hotel. Saída com destino à Beaune, situada no
coração de um vinhedo prestigioso. Beaune é imperdível para os
amantes dos vinhos e das artes. Faremos uma visita guiada da
cidade e dos Hospices, fundação hospitalar do século XV, com
suas telhas coloridas reluzentes, que são o emblema da Borgonha.
Almoço livre e prosseguimento pela rota dos Grands Crus, uma
travessia prestigiosa dos vinhedos da Borgonha. São 38 vilarejos

vitícolas em um comprimento de 60km. Degustações em 2 vinícolas
e retorno à Dijon.
07.09.20 • DIJON / PÉROUGES / LYON
Café da manhã no hotel. Partida de Dijon em direção a Pérouges,
na região de Rhône Alpes. Essa bela cidade medieval, com ruas e
edifícios em pedra muito bem preservados, pertence a lista das “Mais
Belas Aldeias da França”. Após visita, tempo livre para almoço. Antes
de partirmos, não deixe de provar a tradicional Galette de Pérouges,
doce típico da cidade. Prosseguimento a Lyon. Hospedagem no
Hotel Globe et Cecil (ou similar).
08.09.20 • LYON
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita guiada da cidade de
Lyon, outrora a capital da Gália romana e agora a capital culinária
da França e, portanto, do mundo! Lyon tem uma longa história, uma
pitoresca cidade velha (Vieux Lyon) e muita cultura. Visitaremos os
principais pontos de interesse, passando pelas influências da Idade
Média e da Renascença! Ainda hoje visitaremos o mercado Les Halles
Paul Bocuse, onde poderemos almoçar e degustar as especialidades
da região. Tarde livre. Sugerimos um passeio de tuk-tuk pela parte
antiga da cidade. Restante da tarde livre. Aproveite!
09.09.20 • LYON
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita ao interessante e futurista
Museu de Confluências, uma estrutura nebulosa feita de vidro,
concreto e aço, que fica na ponta de uma península, na confluência
dos rios Rhône e Saône. Chamado de “Gabinete de Curiosidades
do Século XXI”, os achados da instituição se relacionam com
paleontologia, mineralogia, zoologia, entomologia e etnografia e

contam a história da humanidade. Tempo para almoço (não incluído)
na Cité Internationale de La Gastronomie. Tarde livre.

Cèzanne. Cavaletes, pincéis e velhas ferramentas de madeira nos
levam ao coração das influências do artista, no próprio lugar onde
pintou algumas das suas obras-primas. Imperdível! Retorno à Avignon.
17.09.20 • AVIGNON / MARSEILLE / BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída com
destino à Marseille para embarque em voo para o Brasil.

10.09.20 • LYON / VIENNE / TOURNON-SUR-RHONE
Café da manhã no hotel. Saída de Lyon com destino a Vienne, cidade
fundada por Júlio César em 47 a.C. Passeio para conhecer o Teatro
Antigo, as arcadas do Fórum e o Templo Romano de Augustus e
Lívia. Continuação com destino à Tournon-Sur-Rhône. Mantendo a
guarda no alto do Rio Rhône, em frente a Tain-l’Hermitage, TournonSur-Rhône é uma vila bonita e grandiosa, com seu castelo e seus
monumentos, suas vinhas em socalcos e panorâmicas espetaculares.
Hospedagem no Hotel Les Amandiers (ou similar).
11.09.20 • TOURNON-SUR-RHONE
Café da manhã no hotel. Hoje o nosso dia é dedicado à degustação
na vinícola Le Chapoutier e à Cité du Chocolat. Durante um passeio
gourmet e surpreendente, descobriremos todos os segredos da
fabricação de chocolate. De grãos de cacau às criações de grandes
chefs, vamos explorar, cheirar e provar o chocolate em todas as suas
formas!
12.09.20 • TOURNON-SUR-RHONE / AVIGNON
Café da manhã no hotel. Pela manhã, passeio no Train de l’Ardèche.
O sabor da autenticidade, uma descoberta fora do tempo, o ritmo do
vapor: seja bem-vindo a bordo do Train de l’Ardèche! Desfrutaremos
de uma experiência única à bordo deste trem a vapor centenário,
no coração dos desfiladeiros da área. À tarde, prosseguimento para
Avignon e hospedagem no Hotel Mercure Pont d’Avignon (ou similar).
13.09.20 • AVIGNON
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita guiada da cidade com
mais de dois mil anos e cheia de história para contar. Visitaremos o
principal cartão-postal de Avignon. Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, o Palais de Papes foi residência dos Papas Católicos no
século XIV, e figura entre as mais importantes construções em estilo
gótico em toda Europa. À tarde, passeio à Grignan e a “truffière”
Domaine de Bramarel para conhecer o processo de “cavage” das
trufas, feitas por um cão treinado. Claro que não poderíamos sair
daqui sem fazermos uma degustação do produto! Aproveite.
14.09.20 • AVIGNON / ARLES / AVIGNON
Café da manhã no hotel. Manhã livre para flanarmos pela cidade ou
fazer um passeio de trenzinho. À tarde, visita à Arles, cidade que
encantou Van Gogh. Arles tem uma atmosfera provençal única, que
pode ser apreciada em suas praças públicas e estilo de vida de ritmo
lento... Aproveite! Retorno à Avignon.
15.09.20 • AVIGNON / PARQUE NACIONAL DA CAMARGUE / AIGUESMORTES / AVIGNON
Café da manhã no hotel. Saída para visitarmos o Parque Nacional
da Camargue, localizado entre a terra e o mar Mediterrâneo, no
departamento dos Bouches du Rhône. O parque abriga uma colônia de
flamingos rosas que podem chegar a 20.000 casais. Impressionante!
Ainda hoje, visitaremos Aigues-Mortes, cidade fortificada e rodeada
de lagoas, canais e salinas, conhecida por suas muralhas medievais
construídas pelo Rei Luis IX de França. Retorno à Avignon.
16.09.20 • AVIGNON / AIX-EN-PROVENCE / AVIGNON
Café da manhã no hotel. Visita de dia inteiro a Aix-en-Provence,
charmosa cidade provençal onde nasceu e morou o pintor
impressionista Paul Cèzanne. Faremos um passeio pela Cours
Mirabeau e suas fontes, o mercado, o bairro antigo e o ateliê de

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Internacionais em Classe Econômica (Rio de
Janeiro/Paris e Marseille/Rio de Janeiro);
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com
café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa;
•
Acompanhamento
por
Guia
Brasileiro
durante
a
parte terrestre e fluvial da excursão.
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro acompanha o grupo caso o tour
alcance um número mínimo de passageiros.
• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês.
Sempre que necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado
(1 mala por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura
até 60.000USD. Cobertura para cancelamento de viagem (conforme
condições): até 4.000USD (**Esta opção é facultativa. Consulte).
IMPORTANTE: Traslados aeroporto/hotel/aeroporto incluídos
apenas para aqueles que embarcarem nos voos indicados para o
grupo.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países
para os quais o mesmo é necessário (favor consultar);
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires,
lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de
voos e ferries, doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries
PARTE TERRESTRE + ÁEREA
POR PAX EM DUPLO

EUR 4.797,00

SUPLEMENTO SINGLE

EUR 982,00

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

TAXAS AEROPORTUÁRIAS

EUR 180,00

• CONSULTE PARTE AÉREA INCLUÍDA •
• Para parte aérea, documentacão, preços atualizados, condições de
pagamento, cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Disponibilidade mediante ato da reserva. Valores convertidos em reais
no câmbio do dia no ato da compra.

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

