Viva a Vida Viagens - França Especial
Saída: 28/06/2022 - Terça-feira Retorno: 09/07/2021 - Sexta-feira Duração da Viagem: -353 dias Preço à vista: EUR 3.590,00 Preço parcelado: Consulte
Parcelamento
SOBRE A VIAGEM
A França é um país que se destaca por apresentar várias opções turísticas voltadas principalmente para a história, arte e cultura. São diversos museus, parques,
monumentos, galerias de arte, castelos, prédios históricos e muito mais. Trata-se de um dos países mais visitados do mundo. A França, na Europa Ocidental, tem
cidades medievais, aldeias alpinas e praias mediterrâneas. A capital Paris, a 3º cidade mais visitada do mundo, é famosa pelos museus de arte clássica, como o
Louvre, e monumentos como a Torre Eiffel. O país também é conhecido pelos vinhos e pela cozinha sofisticada.
Próximo à capital francesa, está situado o suntuoso Palácio de Versalhes, uma das mais significantes obras da arquitetura, pintura, escultura e jardinagem
mundial.
O Mont Saint-Michel sem nenhuma dúvida é a pérola da França. Repleto de história, o Mont Saint-Michel tem sido uma testemunha privilegiada de uma França
que foi transformada ao ritmo dos séculos. Triunfando sozinho na baía que leva seu nome, esta ilha rochosa é uma joia cuja Normandia tem desfrutado por quase
1300 anos.
" Prepare-se para ficar deslumbrado com este país inigualável! "
ROTEIRO
1º Dia:
BRASIL/FRANÇA
Em horário a combinar embarque no devido aeroporto, com destino a São Paulo para posterior embarque à Paris.
2º Dia:
PARIS / MARSEILLE
Chegada e recepção no aeroporto de Marselha, formalidades de desembarque, encontro com nosso guia na França e seguiremos para conhecer alguns pontos
da segunda mais populosa cidade da França e a mais antiga cidade francesa. Localizada na antiga província da Provença e na costa do Mediterrâneo, é o maior
porto comercial do país. No Palais Longchamp poderemos ter uma vista privilegiada da cidade, do mar e da basílica de Notre Dame. Passagem pelo Porto Velho
e acomodação hotel. Pernoite.
3º Dia:
MARSEILLE / CAMPOS DE LAVANDAS EM LES COULETS / ANNECY | LYON (314 KM)
Após café da manhã no hotel, sairemos com destino à Les Coulets - Distillerie de Lavandes et Lavandins, onde teremos parada para fotos da paisagem de belos
campos de Alfazema. Prosseguimos até Annecy, no leste da França, vulgarmente denominada como a Veneza dos Alpes. Logo após a chegada, daremos início
às nossas visitas na zona da Cidade Velha, com construções datadas do século 12, onde encontraremos produtos regionais tais como vinho, queijo, entre outros.
Passaremos ainda pelo famoso Palais de I’lle, o Chateau d’Annecy, o Lago de Annecy, a Pont des Amours entre outros pontos de interesse (entradas incluídas).
Por fim, viagem até Lyon. Chegada acomodação no hotel. Noite Livre.
4º Dia:
LYON / EGUISHEIM / COLMAR (400 KM)
Após café da manhã no hotel e check-out. Início das nossas visitas em Lyon pelos seus principais pontos de interesse, assim como a cidade velha, com o seu
centro histórico que é Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, onde encontraremos a Catedral de São João Batista, em estilo gótico e romântico,
basílica da Fouvière, entre outros pontos de interesse (entradas incluídas). Viagem até Eguisheim, talvez a cidade mais colorida da França, onde aproveitaremos
para apreciar a belíssima decoração da cidade pintada com cores vivas e as suas diversas fontes, cegonhas e flores. Chegando em Colmar, a jóia da Alsácia,
com especial ênfase na Place de la Cathédrale, Igreja Co-legiado St. Martin, a antiga Esquadra da Polícia, a Maison Adolph, a Maison des Têtes, Igreja
Domenicana, a zona da Little Venice, entre outros pontos de interesse (entradas não incluídas). Acomodação e pernoite hotel.
5º Dia:
COLMAR / ESTRASBURGO / REIMS (349 KM)
Após café da manhã no hotel e check-out, viagem para capital de Alsácia – Estrasburgo, com ruas encantadoras e pitorescas, destacando a Catedral de Notre
Dame de Estrasburgo, a principal atração turística da cidade, bem como os seus arredores como a Place du Château, a cidade velha, a Ponts Couverts, rodeada
de 4 torres de século 14, entre outros pontos de interesse. Viagem até Reims, a maior e principal cidade da região de Champagne-Ardenne, que é sinônimo de
muitos brindes mas também de superação. A cidade precisou se reconstruir depois de ser completamente devastada durante as Primeira Guerra Mundial, e esse
renascimento é um dos maiores orgulhos de Reims. Chegada e visita Opcional a uma fábrica de Champagne - POMMERY. Após seguiremos para acomodação
no hotel e pernoite.
6º Dia:
REIMS / PARIS (145 KM)
Após café da manhã no hotel, saída para Paris para visita ao Museu do Louvre (Tour guiado por 2 horas incluído). À tarde visita à Torre Eiffel, o monumento mais
visitado do mundo. (Subida incluída até o 2º Piso). À noite Opcional Jantar em barco pelo Rio Sena apreciando toda a beleza da cidade das luzes. Pernoite hotel
no bairro de Montmartre.
7º Dia:
PARIS
Após café da manhã no hotel, início das visitas, com destaque para os principais pontos da cidade tais como: Basílica Sacre Coeur, Moulin Rouge, Arco do
Triunfo, Avenue des Champs-Élysées, Grand Palais, Petite Palais, que é hoje o Museu de Belas Artes de Paris, Ponte Alexandre III, a Catedral de Notre-Dame,
Fonte de S. Miguel, Pont des Arts, vulgarmente conhecida como a ponte dos cadeados que, por motivos de segurança, acabaram por ser retirados (entradas
incluídas). Tempo livre para almoço (não incluído). À tarde Walking tour pela região da Ópera Garnier, Galerias Lafayette e Praça da Concórdia. À noite Opcional
Show em Moulin Rouge.
8º Dia:
PARIS / VERSAILLES / VALE DO LOIRE (445 KM)
Após café da manhã no hotel e check-out. Viagem até Versailles a fim de conhecer o suntuoso Chateau de Versailles (entrada incluída), declarado património da
Humanidade pela UNESCO há mais de 30 anos. À tarde, continuação para o Vale do Loire. Restante dia livre para os primeiros contatos com este belíssimo local,
conhecido como o Jardim de França, situado ao Sul de Paris e berço da língua francesa. Acomodação hotel. Pernoite em Amboise, uma cativante cidade
medieval, onde viveu Leonardo da Vinci.
9º Dia:
VALE DO LOIRE / LE MANS (150 Km)
Após café da manhã no hotel, início de nossas visitas pelo Castelo de Chenonceau. Em seguida visitaremos o “Castelo das Damas”, um dos mais belos de toda a
França. Seguiremos para o famoso Clos Lucé, castelo onde morreu Leonardo da Vinci, onde encontra-se planos e construções do gênio do século XV. Tempo
livre para almoço (não incluído). Seguiremos para o Castelo de Caça do François I, o Chambord, o maior do Vale de Loire, com uma exuberante fachada, um dos
mais visitados de todo o vale. Seguiremos viagem para Le Mans. Pernoite.
10º Dia:
LE MANS / MONTE SAINT-MICHEL / GIVERNY (470 KM)
Após café da manhã no hotel e check-out. Viagem até Monte Saint Michel, peculiar cidade medieval, deste modo denominada em honra ao arcanjo Miguel. Uma
vez nas muralhas que cercam Saint-Michel, é preciso cruzar três portas: a Porta de Avancée, a Porta do Boulevard e a Porta do Roy. Neste monte destaca-se a
Abadia gótica de São Miguel (entradas incluídas). Seguiremos para pernoite em Giverny. Cidade onde encontramos a casa e os jardins de Claude Monet.

11º Dia:
GIVERNY / AEROPORTO CARLES DE GAULLE (93 Km) | REGRESSO AO BRASIL
Após café da manhã no hotel e check-out. Visita opcional à Casa e Jardins de Claude Monet. Em horário a determinar, transfer para o aeroporto para o voo de
regresso ao Brasil. Pernoite Avião.
12º Dia:
CHEGADA PREVISTA AO BRASIL.
VALORES
VALOR ESPECIAL A VISTA: EUR 3.590 + Taxas EUR 240,00 / (50% + 50%)
EUR 3.690 + Taxas EUR 240,00 / Boletos mês à mês câmbio do dia / Último para 20 dias antes do embarque.
EUR 3.790 + Taxas EUR 240,00 / Boletos mês à mês câmbio do dia / Último para 20 dias antes do embarque + Saldo em até 9 x Cartão de crédito
Adicional single EUR 680,00
(Montante máximo em cartão = 50% do valor total do pacote)
OBS.: Mínimo de 15 pagantes para realizar a viagem sem alteração nos valores.
ITENS INCLUSOS
Aéreo em classe econômica conforme roteiro;
Todos os transferes (chegada e saída);
9 noites de hospedagem em Hoteis 4* com café da manhã; Adicional SINGLE = EUR 670,00
Guia Rumos Acompanhante e Guia local em português durante todo o programa;
Transporte em microônibus com ar condicionado; (Grupo 15 passageiros);
Ingressos aos locais visitados – Exceto quando mencionado como Não Incluído;
Seguro assistência ao viajante Plano = US$ 60 mil de cobertura;
Gorjetas para guia e motorista.
ITENS NÃO INCLUSOS
Taxas de embarque (Aproximadamente EUR 240,00);
Almoços e Jantares;
Visita fábrica de Champagne / Jantar em barco pelo Rio Sena / Visita à Casa e Jardins de Claude Monet;
Tudo o que não esteja mencionado como incluído.
Valor Aproximado para itens não incluído ao pacote = EUR 590,00 / (Exceto Taxas de embarque, bebidas e compras de qualquer espécie).
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento 6 MESES após o retorno da viagem);
Cédula de Identidade emitida pela SSP, título de Eleitor, CPF e uma fotocópia de cada;
Menores de 18 anos desacompanhados de um dos pais, precisam de autorização do juizado de menores (mais passaporte);
* OS PREÇOS DOS PACOTES SÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO - SALVO CONTRATOS JÁ FIRMADOS E DEVIDAMENTE PAGOS !
É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, e cortes que forem necessários. Eventuais cancelamentos (inclusive de voos, trens,
etc) ou mudança de roteiro, por força maior, alheio a vontade da operadora, que não seja de responsabilidade da mesma, não dará direito à descontos
proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro fora Projetado, E Elaborado e Contratado, entre as partes, antecipadamente em situações Normais
de Clima, Tráfego e Política. Em toda decisão será prioritário: 1- A segurança dos viajantes; 2 - A continuação da viagem e realização do roteiro. Os horários são
orientativos e passíveis de alterações dependendo de aduanas, ocorrências mecânicas, climáticas e políticas. Eventualmente o grupo poderá ser dividido em 2 ou
mais hotéis de categoria similar por necessidade ou normas internas dos Hotéis.R
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