
                             ROTEIRO DA VIAGEM FRANÇA 13-OUT 2017

Desde sempre, senti e me certifiquei de que viajar me fazia muito feliz.
As experiências vividas, o conhecimento de outras culturas, a troca de energia das pessoas que te
recebem bem... tudo isso sempre me fascinou.
Agora, desejo proporcionar isso a outras pessoas, porem quero oferecer um jeito diferente de fazer
uma viagem, sem o cansaço e o stress de uma excursão.
Proponho um passeio pelas ruas da cidade, para observar e desfrutar da atmosfera, sem deixar de
conhecer suas atrações turísticas.
Convido você a se dar esse presente e embarcar nessa experiência.
“Uma mente que se abre a uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original.” EINSTEIN.

DIA 1 - Saída do Brasil para Paris (saída prevista 13 de outubro)

DIA 2 - Chegada em Paris e vamos nos instalar no hotel, descansar e mais tarde reconhecer a
            vizinhança com seus restaurantes, metro, farmácia e etc…

DIA 3 - Começaremos o dia navegando pelo Rio Sena e vamos fazer algumas paradas para
            conhecer a Torre Eiffel, a Catedral de Notre Dame e seu interior, a Sainte Chapelle, o Louvre
            (na área externa) e ao final do dia vamos conhecer a Avenida Champs Ellysees e o Arco 
doTriunfo.

DIA 4 - Vamos passear pelo bairro boêmio de Montmartre, conhecer a Basílica de Sacre Coeur, o 
Muro do Amor, o                         
            Moulin de la Galette e a famosa casa de shows Moulin Rouge.
            A tarde, iremos ao centro de Paris para conhecer a famosa Gallerie Lafayette (a mais chic
            loja de departamentos de Paris) e depois a Opera de Paris, edifício emblemático onde são
           apresentadas as grandes operas.

DIA 5 - Pela manha, iremos de trem, conhecer o Palais de Versailles com toda a sua majestosidade.
            A tarde, de volta a Paris, teremos a tarde livre para nos dedicarmos a uma programação de
            preferencia pessoal. Posso indicar algumas atrações:
            Visitar o Museu do Louvre
            Visitar o Centro George Pompidou
            Visitar o Jardin de Luxembourg
            Passear pelas ruas do bairro Saint Germain-des-Pres
            Passear pelas ruas do bairro Quartier Latin
            Visitar o Museu dos Impressionistas
            Visitar o Museu d’ Orsay
            Fazer compras
            Visitar a Fundação Louis Vuitton

DIA 6 - Pela manha iremos conhecer o típico bairro do Marais, com seus ateliês artísticos, o Hotel de
            Ville (prefeitura de Paris) e a Praça da Bastille.
            A tarde, iremos de trem para Blois. Nos instalaremos no hotel a alugaremos um carro para
            visitar os castelos.

DIA 7 - Estaremos no coracao do Vale do Loire, nome do rio que corta essa região cheia de castelos
            renascentistas inspirados no renascimento italiano.
            Vamos conhecer a linda cidade de Blois e seu castelo.

DIA 8 - Visitaremos os castelos de Chambord (castelo imponente encomendado por François I em
            1519), Chenonceau (o mais romântico dos castelos, encomendado pelo rei Henri II para sua
            amante Diana de Poitiers) e Amboise (castelo e fortaleza medieval dos reis Charles VIII e
            François I e convidam todos os artistas e escritores da época para desfrutarem do castelo, e
            um deles foi Leonardo da Vinci, cuja tumba se encontra na capela dele.

DIA 9 - Partiremos de trem TGV, um trem de alta velocidade para a cidade de Saint Malo. Viajaremos
            a uma velocidade de 280 km/h com todo o conforto.



            Alugaremos um carro para visitar a região e nos instalaremos no hotel.

DIA 10 - Vamos explorar Saint Malo, a cidade corsário ou cidade pirata, com suas muralhas
             enormes, e vamos experimentar da culinária da Bretanha, os mariscos nunca vistos por aqui.
             A tarde, vamos visitar a cidade de Dinard e sua arquiteteura de casas revestidas de pedra.

DIA 11 - Pela manha, vamos em direção a outra região da Franca, a Normandia. Vamos conhecer o
              Monte Saint Michel (a segunda atração turística mais visitada da Franca), um monte
              construído no meio do mar, onde na maré cheia, ele se transforma numa ilha. Vamos visitar 
também a
              sua Abadia, que na época das guerras contra as tentativas de conquistas da Inglaterra, 
serviu de combate e
              nunca foi vencido.
              A tarde vamos em direção a Cancale e Dinan, outras imperdíveis cidades da Bretanha.

DIA 12 - Retornamos de trem TGV para Paris para embarcarmos para o Brasil.
              Fim dos nossos serviços. Aqui eu embarco para outra aventura, para criar nosso próximo 
roteiro.

PREÇO E O QUE COMPREENDE A PARTE TERRESTRE:
4 noites de hotel 3 estrelas c/ cafe da manha em Paris
3 noites de hotel 3 estrelas c/ cafe da manhã em Blois
4 noites de hotel 3 estrelas c/ cafe da manha em Saint Malo
3 transfers em Paris, Blois e Saint Malo
Taxa diária de turismo cobrada no hotel para a total estadia na França
Seguro viagem
Deslocamentos Paris-Blois, Blois-Saint Malo, Saint Malo-Paris, seja de carro ou de trem
Preço por pessoa em apartamento duplo standard: 1.730 euros (hum mil setecentos e trinta
euros), aos primeiros 5 pagantes, desconto de 10%, ficando assim, 1.557 euros.
Preço por pessoa em apartamento individual standard: 2.099 euros (dois mil e noventa e nove
euros), desconto de 10% aos primeiros 5 pagantes.
Parte terrestre não reembolsável e passível de reajuste sem aviso prévio.
Despesas não incluidas: alimentação, deslocamento dentro das cidades (metro, taxi ou outros),
entrada nas atrações turísticas, gasolina, pedágios, estacionamentos, passeio de barco no Sena,
compras.

CONSIDERAÇÕES:
Todo o roteiro parte terrestre terá a assistência da acompanhante bilingue Valeria Lessa.
O programa pode sofrer algumas alterações, sem aviso prévio, em seus horários, rotas e
programação , caso seja conveniente ao grupo.
A acompanhante não se responsabiliza por mau tempo, transtornos por situações políticas e
governamentais, ou problemas de documentação para entrada nos países.
O passageiro que não se apresentar no horário marcado para saída do hotel, devera alcançar o
grupo por conta própria, assim como, se quiser se desligar do grupo para fazer um programa pessoal
ou estar impossibilitado pelo seu estado de saúde.
A acompanhante não será responsável pelos serviços contratados e não entregues pelas empresas
contratadas.

PEQUENO CURRICULUM DA ACOMPANHANTE VALERIA LESSA
Formada em Artes Plásticas na UFES com especialização em fotografia em Florença (ITALIA)
Morou nos USA, Italia e Espanha
Idiomas falados: inglês, francês, italiano, espanhol e catalão
Atualmente mora em Natal (Brasil) e trabalha organizando viagens personalizadas MUDANDO DE
ARES
Nossos canais: mudandodeares.com.br, Facebook, Instagram e Youtube
E-mail: contato@mudandodeares.com.br WhatsApp : 84 98174-2661


