
PARIS & CASTELOS DO VALE DO LOIRE
Monumentalidade, cultura & natureza
Viagem de 7 dias em Pensão Completa

19 a 25 MAIO 2018

Palácio de Chenonceau

1º DIA - 19 MAIO - LISBOA / PARIS

Comparência no Aeroporto Internacional de Lisboa, 120 minutos antes do voo. Assistência nas

formalidades de embarque e partida com destino a Paris. Chegada a Paris pelas 11h25. Almoço em

restaurante local. Da parte da tarde dedicaremos o tempo à visita do Museu d’ Orsay (entrada incluida).

O Museu D’Orsay está dedicado às artes plásticas do século XIX e cobre os períodos artísticos que

transcorrem entre as criações expostas no Museu do Louvre e as do Centro Pompidou. Está localizado

em uma antiga estação de comboios que foi inaugurada no ano de 1900 para a Exposição Mundial de

Paris. Após a visita seguimos até aos Jardins de Luxembourg (visita livre), onde poderemos admirar um

total de 106 esculturas clássicas e contemporâneas. Após as visitas transporte para o Mercure Porte de

Versaille Expo. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA - 20 MAIO - PARIS

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente dedicado à visita da cidade de Paris. Começaremos o dia

com a visita do Museu do Louvre (entrada incluída). Inaugurado nos finais do século XVIII, o Museu do

Louvre é o museu mais importante da França e um dos mais visitados do mundo. Atualmente recebe

mais de oito milhões de visitantes por ano. Formado a partir das colecções da monarquia francesa e das

peças de arte adquiridas durante as incursões do Império Napoleônico, o Museu do Louvre abriu as suas

portas em 1793 mostrando um novo modelo de museu, que passava das mãos das classes dirigentes ao

desfrute do público geral. Almoço em restaurante local. Da parte da tarde visitaremos a Île de la Cité (a

Ilha da Cidade), onde visitaremos a famosa Catedral de Notre-Dame, uma das mais antigas catedrais

francesas de estilo gótico, dedicada a Maria, Mãe de Jesus Cristo (daí o nome Notre-Dame – Nossa

Senhora), bem como Sainte Chapelle, destinada a abrigar as mais preciosas relíquias da cristandade,

incluindo a Coroa de espinhos de Cristo, adquirida por Saint Louis. Após as visitas regresso ao hotel.

Jantar e alojamento.

3º DIA - 21 MAIO - PARIS / VERSALHES / ORLEÃES

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informa localmente partida em direcção a Versalhes, para visita do

Jardim e Palácio de Versalhes (entrada incluída). O magnífico Palácio de Versalhes, um dos mais belos

palácios do séc. XVI, onde o Rei-Sol Luiz XIV instalou a Corte Francesa a partir de 1682, aí tendo ficado

durante cerca de 100 anos, até que foi forçado a regressar ao centro de Paris. Contando com 2.000

janelas, 700 quartos, 1250 lareiras e 700 hectares de parque, o Palácio de Versalhes é ainda hoje um dos

maiores palácios do mundo. Após a visita, almoço em restaurante local. Continuação até Orleães para

visita da cidade incluindo as entradas na Catedral e o Musée des Beaux-Arts.

Jantar e alojamento no Hotel Mercure Orleans Centre.



Paris

4º DIA - 22 MAIO - ORLEÃES / BLOIS / AMBOISE / CHENONCEAU / TOURS

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direcção a Blois com entrada incluída no Castelo de Blois. Este

palácio, além de residência de vários Reis da França, também foi o local onde o Arcebispo de Reims

abençoou Joana d'Arc, em 1429, antes de esta partir com o seu batalhão para combater os ingleses em

Orleães. Continuação até Amboise para visita do Castelo (entrada incluída), seguida de visita ao Palácio

de Chenonceau, também conhecido pelo “Castelo das Sete Damas”, uma vez que a sua história está

associada a sete mulheres de personalidade forte. Almoço em restaurante local. Continuação até Tours.

Jantar e alojamento no Novotel Tours centre.

5º DIA - 23 MAIO - TOURS / CHARTRES / PARIS

Pequeno-almoço no hotel. Visita da cidade de Tours. Localizada no coração do Vale de Loire, Tours é

conhecida como o “Jardim de França”, termo imortalizado pelo famoso escritor Honoré de Balzac,

natural desta cidade. Visita inclui a Catedral da cidade.

Em hora a informar localmente, partida em direcção a Chartres. Visita da cidade e do Castelo (entrada

incluída). Almoço em restaurante local. Após o almoço, continuação até Paris.

Jantar e alojamento Mercure Porte de Versaille Expo.

6º DIA - 24 MAIO - PARIS

Pequeno-almoço no hotel. Saída para continuação das visitas da cidade. Especial destaque para Opera

Garnier (entrada incluída), subida ao Bairro Montmatre com entrada incluída na Igreja Sacre-Coeur,

Museu dos Inválidos (entrada incluída) e subida ao 2º piso da Torre Eifell. Durante o dia visitaremos

ainda a Praça Concorde, Champs Elysées e Arco do Triunfo. Para despedida desta fabulosa cidade, iremos

realizar um jantar-cruzeiro no rio Sena, que proporcionará uma belíssima paisagem nocturna de Paris.

Regresso ao hotel após o jantar.

Alojamento.

7º DIA - 25 MAIO – PARIS / LISBOA

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para usufruir livremente da cidade de Paris. Almoço não incluído.

Em hora a informar localmente, partida em direcção ao aeroporto de Paris. Formalidades de embarque e

partida em voo regular TAP às 20:40 com destino a Lisboa. Chegada prevista às 22:05.

Fim da Viagem



Serviços:
 Passagem aérea em voos regulares Tap Lisboa / Paris-Orly / Lisboa, em classe económica, com direito ao transporte de 23Kg

de bagagem;
 Taxas de segurança, aeroporto e combustível no valor de 132,30 € à data de 10.11.2017 (valor a confirmar à data de emissão);
 Assistência e transporte dos aeroportos aos Hotéis e vice-versa;
 Estadia de 6 noites em hotéis de 4* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;
 Pensão Completa, num total de 12 Refeições desde o almoço do 1ª dia ao jantar do último dia, incluindo o jantar do último dia

num cruzeiro no rio Sena;
 Visitas de acordo com o itinerário acompanhadas por guia em português ou espanhol;
 Entradas incluídas:

• Catedral de Orléans
• Catedral de Chartres
• Castelo de Bloise
• Castelo de Amboise
• Palácio de Chenonceau
• Castelo Maintenon
• Palácio e jardins de Versailles
• Museu d’Orsay
• Museu Louvre
• Catedral Notre-Dame
• Sainte Chapelle
• Casa da Opera de Paris (Palais Garnier)
• Sacré-Coeur
• Museu dos Inválidos
• Torre Eiffel (2º piso)
• Museu das Belas-Artes
• Áudio-guias (auriculares) durante toda a viagem
• 1 Garrafa água por pessoa em todas as refeições
• Gratificações a guias e motoristas

 Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem;
 Bolsa de viagem OASISTravel, contendo informações detalhadas sobre a viagem e o destino;
 Seguro de viagem Especial OASIStravel (incluindo seguro de cancelamento da viagem, e capital MIP 60.000€);
 Taxas de turismo, serviços e Iva à taxa legal em vigor à data de 10.11.2017.

Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuados durante a

estadia, tais como, bebidas nas refeições, telefonemas, lavagem de roupa etc.

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
 Cartão do Cidadão ou passaporte válidos.

OASIStravel – 10 Nov. 2017

Castelo de Amboise

Preços por pessoa: Mínimo 40 participantes Mínimo 30 participantes

Em Quarto Duplo 1.775 € 1.880 €

Suplemento quarto single 440 €

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as disponibilidades de voos e hotéis à data da V/ reserva. Os valores acima
apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações de custos de combustível e/ou eventuais taxas
adicionais. A confirmação dos serviços acima mencionados pressupõe a aceitação das condições de reserva e pagamento de cada um dos
fornecedores envolvidos, as quais teremos de repercutir em V. Exas. O seguro de viagem acima incluído (e respectivo seguro de cancelamento)
só poderá ser activado após recepção do formulário de seguro de cada passageiro devidamente preenchido e assinado.



Hotéis sugeridos:

Paris - HOTEL MERCURE PORTE DE  VERSAILLES EXPO 4*
www.accorhotels.com/pt/hotel-0375-hotel-mercure-paris-porte-de-versailles-expo/index.shtml

Orleães - HOTEL MERCURE ORLEANS CENTRE 4*
www.accorhotels.com/pt/hotel-0581-hotel-mercure-orleans-centre/index.shtml

Tours - HOTEL NOVOTEL TOURS CENTRE 4*
www.accorhotels.com/pt/hotel-A312-novotel-tours-centre-gare-/index.shtml

http://www.accorhotels.com/pt/hotel-0375-hotel-mercure-paris-porte-de-versailles-expo/index.shtml
http://www.accorhotels.com/pt/hotel-0581-hotel-mercure-orleans-centre/index.shtml
http://www.accorhotels.com/pt/hotel-A312-novotel-tours-centre-gare-/index.shtml

