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A viagem para a França do seu jeito!
NOME CLIENTE SOLICITANTE: Paulo Sérgio Fernandes
NÚMERO DE PESSOAS: 02 adultos
PERÍODO: Maio 2017
TIPO DE HOTELARIA: 4 estrelas/ hotéis boutique.
SERVIÇOS DE TRASLADOS, GUIAS E BILHETES DE TREM INCLUÍDOS.
Em Paris não há serviço de visitas nem traslados incluídos, apenas sugerimos atividades e passeios.
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO:
1) passaporte válido por mais 90 dias além da data prevista de saída do território europeu;
2) seguro-viagem com cobertura mínima de EUR 30.000 por pessoa para despesas médicas e
repatriação.
ROTEIRO:
1º dia – Rio/
2º dia – Paris - Chegada e acomodações. Lembre-se que as diárias dos hotéis em Paris começam a partir
das 14:00, portanto, se seu vôo chegar cedo, é melhor se prevenir reservando a diária anterior para que
seu quarto já esteja lhe esperando, ou deixando a bagagem no hotel e partir para aquela voltinha. Note
que o comércio e os museus abrem por volta das 10:00 logo, antes desse horário, os cafés e os jardins
serão sua opção.
Bem perto do seu hotel está o Café X com o melhor chocolate quente do mundo! Pronto, melhor
programa impossível!
Volte ao seu hotel, descanse um pouco e à noite saia para uma visita panorâmica à cidade iluminada, é
linda demais! Pode ser de bicicleta, de scooter, num tour de ônibus ou mesmo num passeio a pé.
3º dia – Paris - A cidade é repleta de atrações memoráveis e, para se ter uma visão geral, pegue um Big
Bus Tour que levará você a vários pontos importantes, com comentários gravados em português. O
primeiro ônibus sai às 09:30 desde a Torre Eiffel seguindo um itinerário em que você pode desembarcar,
visitar a região e retornar ao ônibus para continuar seu passeio de 1 ou 2 dias, de acordo com seu
critério de visita. A frequência é de 15 em 15 minutos.
4º dia – Paris – Já tendo visto a cidade é hora de conhecer mais detalhadamente pontos de interesse
como o Museu Carnavalet que conta a história da cidade de Paris desde a sua origem até os dias de
hoje. Você pode chegar lá tomando o metro na estação X direção Y, fazendo uma conexão na Estação A,
reembarcando direção B até a estação Saint Paul. Após a visita você pode explorar as ruelas, pequenas
lojas e todo o charme do Marais, um bairro histórico, dinâmico e cheio de vida. Caminhe até a Place de
Vosges considerada uma das mais belas praças de Paris e a primeira praça planejada da cidade. Abriga
lojas, galerias de arte e restaurantes excelentes sob suas arcadas.
5º dia – Paris – Passear em Montmartre, um bairro encravado numa colina com lindas vistas da cidade a
partir de sua mais famosa igreja, Sacre Coeur de Montmarte, é um programa a não se perder. Você verá
vários artistas de rua, pequenos restaurantes, lindas moradias, um vinhedo que produz até os dias de

hoje, além de um caldeirão cultural que habita o bairro. Para se chegar lá, metro estação X direção Y
direto até a Estação Pigalle.
6º dia – Paris/ Bordeaux/ Saint Emilion – O trem TGV que os levará a Bordeaux sairá às 10:28 desde a
Gare de Montparnasse, chegando a Bordeaux Gare Saint Jean às 13:39, sem conexões. Na sua chegada
seu guia estará esperando por vocês e começará a visita por esta bela cidade, capital da Região da
Aquitânia e considerada a capital mundial dos vinhos pela sua histórica tradição no comércio desta
bebida. Posteriormente vocês serão levados até a cidade medieval de Saint Emilion distante 30km, onde
vocês se hospedarão.
7º dia – Saint Emilion – A cidade é uma jóia medieval, patrimônio mundial da Unesco, conta com
monumentos fabulosos tais como a Igreja Monolítica, seu campanário e suas catacumbas, a Torre do Rei
– parte das muralhas de defesa da cidade, as paredes remanescentes do Mosteiro Dominicano do Séc
XII, o Claustro da Igreja Collégiale e o Claustro dos Franciscanos (Cordéliers).
8º dia – Saint Emilion – A região é produtora de grandes vinhos denominados Saint Emilion, e uma visita
a alguns produtores como Chateau Pavie e Chateau Angelus é imprescindível. O guia especializado os
acompanhará aos vinhedos de Saint Emilion bem como os de Pomerol, outra região produtora de
grandes vinhos tintos. Destacamos produtores como La Conseillante e Chateau La Dauphine para visitas.
9º dia – Saint Emilion/ Bordeaux/ Arles/ Saint Rémy de Provence – O motorista os levará até a Estação
Saint Jean em Bordeaux para tomarem o trem às 09:31 para Arles, na região da Provence, com origens
romanas e onde Van Gogh morou durante 1 ano. Chegada às 02:57 e traslado para Saint Rémy de
Provence, uma pequena cidade a 26km, 30 minutos de distância e no coração da Provence. A tarde
pede um passeio a pé pela cidade e um jantar num dos bons restaurantes locais como La Maison Druot.
10º dia – Saint Rémy de Provence – passear pela cidade e aproveitar a calma, a beleza da paisagem e o
charme desse lugar é um privilégio. À tarde, um passeio ao vilarejo encravado nas montanhas chamado
Les Baux de Provence, a 09km, será inesquecível! Seu guia local terá grande satisfação em mostrar a
bela região.
11º dia – Saint Rémy de Provence – hoje se visitará Avignon, a 25km de distância foi a Capital do
Cristianismo na Idade Média. Possui o maior palácio gótico da Europa, o Palácio dos Papas, residência
dos pontífices no séc. XIV, uma famosa ponte sobre o Rio Ródano, jardins e bela paisagem provençal.
Certamente seu dia será muito proveitoso, acompanhado de seu guia que lhes explicará importantes
detalhes e curiosidades sobre a cidade.
12º dia – Saint Rémy de Provence/ Marseille/ Paris/ Rio em hora oportuna seu traslado os levará ao
aeroporto de Marseille, num trajeto de 102km em 01:30 para embarque em vôo com destino a Paris e
conexão para o Rio de Janeiro.
VALOR APROXIMADO DO ROTEIRO ACIMA POR PESSOA: EUR 3.000
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contato@staffonetours.com.br
www.staffonetours.com.br

