Para visitar la región de Normandía
desde

2

650 $

DIAS

Paris

Datas de saída:
Quintas-Feiras e Sábados
(De Abril a Outubro) (exceto Abril/30)

• O tranporte em ônibus com ar-condicionado.
• Guia acompanhante.
• Os ingressos em todos os monumentos
indicados.
• Café da manha em buffet diário.
• 1 Jantar.
• Serviço de carregadores em hotéis.
• Seguro turístico.

Hotéis previstos
Caen

Novotel Caen

Cat.
P

Preços por pessoa USD
Em quarto duplo
Supl. quarto single

Caen 1.

2º Dia CAEN-SAINT MALO-MONTE SAINT MICHELPARIS
Depois do café da manhã, partirá em direção a SaintMalo para conhecer essa cidade da Bretanha que abriga um rico patrimônio histórico e inúmeros monumentos
listados como Patrimônio da Humanidade pela Unesco:
as muralhas, o castelo, a Catedral Saint-Vincent, o forte
nacional. Tempo livre. O circuito continuará com a visita
do Monte Saint-Michel, que marca a fronteira entre a
Normandia e a Bretanha. Descubra essa “Maravilha do
Ocidente”, elevada em um pico rochoso que remonta
à Idade Média e cercada por uma baía esplêndida.
Na entrada do Monte se encontra a Porte du Roy com
sua ponte levadiça que proporciona o acesso à Grand
Rue, onde estão os principais museus, comércios e
casas medievais. Siga o guia para a subida do “Grand
Degré”, e chegando ao topo, visite a fascinante abadia
beneditina do século VIII. Tempo livre para degustar
deliciosos crepes ou comprar souvenires. Saída para
Paris e chegada em torno de 21h15. Fim dos serviços.

Incluindo

Hotel

Noites:

1º Dia PARIS-ROUEN-HONFLEUR-CAEN
Saída às 7h15 pela estrada com destino à Normandia,
para chegar a Rouen. Com o acompanhamento do guia
pelo centro histórico, descubra durante uma visita a pé
a impressionante Catedral Notre-Dame, entre outros
monumentos. Suas ruelas medievais, ruas para pedestres animadas, casas com “colombages” (armação de
madeira) e o famoso Gros Horloge (Grande Relógio),
ícone da cidade. Inúmeros pintores impressionistas se
inspiraram no esplendor de Rouen, dos quais Claude
Monet. Em seguida, direção Honfleur, tempo livre para
conhecer essa cidade portuária com ruas pitorescas e
casas coloridas que soube preservar seu rico patrimônio histórico e artístico. Depois você será conduzido
de ônibus até as praias da Normandia, fundamentais
durante a Segunda Guerra Mundial, ícones do desembarque dos Aliados em 1944. Descubra primeiramente
o cemitério militar americano de Colleville-sur-Mer.
Depois de escutar os comentários do guia, aproveite
a visita para conhecer o local simbólico da Batalha
da Normandia, na parte de cima da praia de Omaha
Beach. O dia termina em Caen, onde você passará a
noite e desfrutará de um jantar e hospedagem.

Caen

Cidade

C-9246

Nota: Recomendamos o uso de calçados confortaveis
durante os passeios.

Normandia, Monte Saint
Michel e os Castelos do Loire

Com Monte Saint Michel
desde

3

990 $

DIAS

70 $

Caen
Paris
Angers

Datas de saída:
Quintas-Feiras e Sábados
(De Abril a Outubro)

Caen 1. Angers 1.

2º Dia CAEN-SAINT MALO-MONTE SAINT MICHELANGERS
Café da manhã. A excursão segue para Saint-Malo.
Admire as muralhas, o Castelo, a Catedral Saint-Vincent
e até o forte nacional. Tempo livre. O dia continua em
direção a um dos locais imperdíveis o majestoso Monte
Saint-Michel elevado em um pico rochoso e cercado
por uma baía esplêndida. Aprecie a subida do vilarejo
pela Grande Rue que atravessa e abriga a maior parte
do comércio, dos museus e típicas casas medievais.
Você chegará na Abadia beneditina do século VIII
no alto do monte. Tempo livre. Saída com destino a
Angers. Hospedagem.

Incluindo
• O tranporte em ônibus de luxo com arcondicionado.
• Guia acompanhante.
• Os ingressos em todos os monumentos
indicados.
• Cafés da manha em buffet diário.
• 1 jantar.
• Serviço de carregadores em hotéis.
• Seguro turístico.
Hotéis previstos
Cidade

Hotel

Caen

Novotel Caen

P

Angers

Mercure Angers Centre

P

Em quarto duplo
Supl. quarto single

Noites:

1º Dia PARIS-ROUEN-HONFLEUR-CAEN
Saída às 7h15 em direção à estrada com destino à
Normandia, há uma primeira parada em Rouen. O seu
guia visitará a pé com todos o centro histórico com a
magnífica Catedral Notre-Dame, com o famoso Gros
Horloge (o Grande Relógio), suas casas com estrutura
de madeira, suas ruas medievais dedicadas aos pedestres que lhe conferem um charme autêntico. Rouen
inspirou muitos pintores impressionistas, entre eles
Claude Monet. Continua com um trajeto até Honfleur,
tempo livre para que você possa conhecer esta típica
cidade portuária com suas ruas pitorescas e casas coloridas. O ônibus retoma seu caminho ao longo da costa da Normandia. Conheça as mais famosas Praias do
Desembarque, lugares imperdíveis da Segunda Guerra
Mundial, que testemunharam a chegada dos Aliados
em 6 de junho de 1944. Desfrute de um momento de
contemplação no cemitério americano de Collevillesur-Mer, situado próximo à praia Omaha Beach. Local
simbólico da Batalha da Normandia, o cemitério é impressionante por sua superfície: 70 ha e os milhares de
túmulos de mármore branco que ele contém. Chegada
a Caen. Jantar e hospedagem.

Cat.

Preços por pessoa USD
650 $

C-9346

990 $
190 $

Circuitos Regionais

Normandía, Saint Malo e
Monte Saint Michel

3º Dia ANGERS-LANGEAIS-AMBOISECHENONCEAU-PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire e tem
uma primeira parada no Castelo de Langeais, que
manteve suas características de castelo forte, no qual
uma reconstituição das cenas cotidianas da época,
feita com personagens de cera muito realistas, o farão
mergulhar na História da França. Chegada a Amboise.
Tempo livre. A tarde começa com uma visita ao Castelo
de Chenonceau, obra-prima do Renascimento e com
uma arquitetura de conto de fadas por sua localização
sobre a ponte do rio Cher, o Castelo de Chenonceau
é um dos símbolos da História da França. Também
chamado de “Castelo das Damas”. O ônibus parte com
destino Paris, com chegada prevista para 20h. Fim
dos serviços.
Notas:
- Recomendamos o uso de calçados confortáveis durante
os passeios.

307

