
53 PANAVISIÓN

DIA 1 (sexta-feira) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Paris. Noite a 
bordo.

DIA 2 (sábado) PARIS
Chegada, traslado ao hotel. Jantar no restaurante 
e hospedagem.

DIA 3 (domingo) PARIS - ROUEN - HONFLEUR-
CAEN. (Excursão de dia inteiro visitando Rouen, 
Honfleur e Caen)
Buffet de café da manhã. Viagem à Rouen e visita 
a cidade histórica. Vamos descobrir a Catedral, 
o Grande Relógio, o Palácio da Justiça, o “Aître” e 
a igreja Saint-Maclou, a abadia de Saint-Ouen e a 
Praça do Velho Mercado. Depois partimos para Hon-
fleur. Nela, destacamos seu centro histórico, e como 
parte dele, o Igreja de Sta. Catherine, no bairro ma-
rinheiro. Almoço no restaurante. Continuamos até 
Caen. Visita panorâmica em que vamos admirar 
o castelo Ducal e a Abadia dos Homens, sede do 
Conselho da Cidade. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4 (segunda-feira) CAEN - PRAIAS DESEM-
BARCO – MONT ST MICHEL - ST. MALO - RENNES 
(Excursão dia inteiro visitando as Praias do  
Desembarque, Mont St. Michel e St. Malo).
Buffet de café da manhã. Excursão para a área das 
Praias do Desembarque. Partida para o Mont St Mi-
chel, um dos lugares mais notáveis da França. Loca-
lizado em uma pequena ilha rochosa e cercada por 
muralhas e baluartes, esta antiga abadia, parece um 
castelo fortificado. Almoço no restaurante. Continua-
mos para St Malo, uma antiga ilha, atualmente ligada 
ao continente, suas paredes antigas ainda a cercam e 
conserva aspecto de uma cidade costeira fortificada 
da Idade média. Partida para a área de Rennes, tras-
lado ao hotel. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5 (terça-feira) RENNES-DINAN-QUIMPER
Buffet de café da manhã. Partida para visitar a ci-
dade de Dinan. Visita à cidade e seus quase três 
quilômetros de paredes, e seus edifícios que dão 
seu caráter medieval único. Almoço no restaurante 
e continuamos a Quimper, jóia do Bretanha, capital 
do francês Finistère; nós destacamos sua catedral 
e seu centro urbano, composto de ruas edifícios 
estreitos, medievais e charmosos. Pequenos qua-
drados, como a Place de Berre, etc. Visita à cidade. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (quarta-feira) QUIMPER - VANNES - NANTES
Buffet de café da manhã e passeio para Vannes, lo-
calizado em o golfo de Morbihan. Visita da cidade 
em que destacamos: a Catedral de St. Pierre e sua 
arquitetura, bem como os restos das muralhas da 
cidade. Almoço no restaurante e continuamos para 
Nantes, capital histórica dos duques da Bretanha, 
uma vez ali, visitamos a cidade. Jantar no hotel e 
hospedagem.

DIA 7 (quinta-feira) NANTES - ANGERS - PARIS
Buffet de café da manhã. Partida para Angers. 
Capital do departamento de Maine-et-Loire, na 
província de Anjou na França. Nesta bela cidade, 
existem diversos Edifícios medievais, incluindo um 
vasto castelo do século XIII, construído por Luis 
IX, que atualmente abriga um importante museu 
de tapeçarias. Continuação da viagem a Paris. Al-
moço no restaurante e visita panorâmica da bela 
e romântica cidade (com guia local), onde vamos 
ver: a Catedral de Notre Dame o Bairro Latino; a 
Sorbonne; o Panteão dos homens ilustres onde se 
encontra o mausoléu de Napoleão; o Palácio e Jard-
ins do Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e 
da França; a praça da Concordia; Etoile Square com 
o Arco do Triunfo, Place Vendôme, a Ópera Garnier, 
etc. Vamos visitar também o Museu do Perfume, 
onde se faz uma revisão fascinante da história de 
3.000 anos de perfume, desde o antigo Egito até os 
dias atuais e em que seus segredos de fabricação 
são revelados. Jantar no restaurante. Em seguida, 
oferecemos a você possibilidade de fazer a excur-
são opcional a Paris iluminado. Hospedagem. 

DIA 8 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre em que lhe 
damos a possibilidade de fazer uma série de visi-
tas opcionais, todas muito atraentes: passeio de 
barco pelo Sena e subir para a Torre Eiffel. Almoço 
no restaurante. Tarde livre com a possibilidade de 
fazer uma excursão opcional ao Palácio e Jardins 
de Versalhes. Jantar no restaurante. Hospedagem.

DIA 9 (sábado) PARIS
Buffet de café da manhã. No horário indicado, tras-
lado para o aeroporto de Roma. Fim da viagem e 
nossos serviços.

PARIS, BRETANHA 
E NORMÂNDIA
Paris, Rouen, Caen, Monte St. Michel, Rennes, Dinan, Quimper, Nantes e Angers

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local de Nantes e Paris.

• Excursão para Ruen, Honfleur e Caen.

• Praias do desembarque, Mont St. Michel e St Malo.

• Visitas de Dinan e Quimper, Vannes, Nantes e Angers.

• Museu do Perfume.

Datas de saída

Maio 3 17 31

Junho 14 28

Julho 12

Agosto 2 16 30

Setembro 13

Outubro 4

Nantes

Quimper París
Caen

Rennes

Angers

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a 
primeira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares (inclui água).

• Excursões de dia inteiro:  
Visita Ruen, Honfleur e Caen. Praias do desem-
barque, Mont St. Michel e St Malo.

• Excursões de meio dia:  
Panorâmicas com guia local Nantes e Paris. 
Visita de Dinan e Quimper, Vista Vannes, Nantes 
e Angers. Visita ao museu do perfume.

• Ônibus de luxo para toda a viagem com wi-fi, 
portagens e permissões de entrada as cidades.

• Serviço de áudio individual durante toda a 
viagem.

• Seguro de viagem.

Mont St. Michel (Francia)

Hotéis previstos o similares 

París Forest Hill Meudon 3*** Ciudade

Ibis Nanterre La Defense 3*** Ciudade

Caen Ibis Caen 3**** Herouville

Rennes Brit Villeneuve 3*** St. Gregoire

Quimper Apph. Quimper Bretagne 3*** Ciudad

Nantes Ibis Centre Gare Sud 3*** Centro

9  dias  ... a partir de  1.150 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.150

Suplemento apart. Individual ................... 350

Desconto média pensão  ........................... -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse
• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 

ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


