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* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

OUTUBRO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Bordéus

DIA 2  ›  Bordéus  ›  Périgueux  ›  
Angoulême  ›  Cognac  ›  Bordéus   385 Kms

DIA 3  ›  Bordéus  ›  Sarlat-la-Canéda  ›  
Bergerac  ›  Bordéus   405 Kms

DIA 4  ›  Bordéus  ›  Margaux  ›  Martillac  ›  
Arcachon  ›  Bordéus   225 Kms

Comparência no aeroporto para assistência nas formalidades 
de embarque. Partida em voo regular com destino a Bordéus, 
via Lisboa. Chegada e desembarque. Transporte para o 
centro da cidade. Jantar. Alojamento no Mercure Bordeaux 
Chateau Chartrons  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao vale da 
Dordonha para visita à vila medieval de Périgueux. Passeio 
pelo seu encantador centro histórico com destaque para a 
Catedral de Saint Front, a Torre Mataguerre e a Praça Navarra. 

DIA 5  ›  Bordéus  ›  Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Excursão de dia completo pela 
região de Périgord, mundialmente reconhecida pela sua 
gastronomia ímpar onde se destacam alguns produtos de 
excelência como o foie gras ou as trufas negras. Passeio 
pelas ruelas labirínticas da charmosa vila medieval de Sarlat-
la-Canéda, destaque para Igreja de Santa Maria, a Praça da 
Liberdade, a Torre de Bourreau, a Praça do Mercado dos 
Gansos, a Manoir de Gisson, antiga casa senhorial. Almoço 
típico. Visita guiada a uma tradicional quinta de trufas, onde 
iremos saber mais sobre a história e diversidade desta joia 
da gastronomia local, conhecida como “Diamante Negro”. 
Continuação até Bergerac, local de nascimento do escritor 
Savinien de Cyrano de Bergerac. Tempo livre. Em horário a 
determinar, regresso a Bordéus. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Hoje teremos numa experiência 
única que requer o apuramento dos nossos três sentidos: o 
olfato, o paladar e a visão para podermos apreciar, os cheiros, 
sabores e cores dos vinhos Premiers Crus, as melhores classes 
vinícolas da região. Partida para Margaux onde visitaremos o 
Castelo de Lascombes. Visita e prova dos seus elegantes e 
célebres vinhos. Continuação para Martillac, para conhecer o 
icónico Castelo de Smith Haut Lafitte, que data do século XIV, 
transformado mais tarde em hotel. Tempo para descobrir 
as encantadoras adegas da propriedade, bem como provar 
os seus delicados vinhos produzidos localmente. Depois da 
visita, continuaremos a nossa viagem sensorial até à cidade 
costeira de Arcachon, bem perto da célebre duna de Pylat. 
Almoço. Tempo para visitar e provar o que a localidade tem 
de melhor: as ostras. Encontraremos um produtor local que 
nos desmistificará sobre alguns segredos e especificidades 
da ostra, terminando com a degustação de um dos maiores 
símbolos da região. Simplicidade e frescura num ambiente 
ímpar. Regresso a Bordéus. Jantar. Alojamento.

Partidas de 
Lisboa ou Porto
5 dias › 4 noites de alojamento
de 1 a 5 de Outubro

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) – Lisboa (01h50) – Bordéus
• Bordéus (01h55) – Lisboa (00h55) – Porto 
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 45€ (Partida de Lisboa) **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guia local de língua portuguesa em Bordéus;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 4 jantares;
› Entrada no Caves de Cognac com prova do 
licor, Castelo de Lascombes com prova de vinhos, 
Castelo de Smith Haut Lafitte com degustação em 
Martillac, Quinta de Trufas e degustação de ostras 
em Arcachon; 
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

05 08

Prosseguimos a viagem até à carismática vila de Angoulême, 
situada no topo de um planalto rochoso e popularmente 
conhecida pelas bandas desenhadas. Destaque para a 
Catedral de St. Pierre, obra-prima de arte românica, a Capela 
de Cordelier, o edifício da Câmara Municipal, que data do 
século XIII e o Palácio da Justiça. Continuação para Cognac 
nas margens do rio Charente, terra onde é produzido o 
tradicional licor homónimo. Almoço. Visita à Destilaria de 
Hennessy para uma experiência única e multissensorial entre 
a história e a modernidade, ficando a conhecer o processo de 
fabricação e ainda tempo para degustação do tão afamado 
Cognac. Regresso a Bordéus. Jantar. Alojamento. 

Bordéus, 
Vinhos &

Gastronomia
Aventure-se nesta descoberta de sabores e tradições com a degustação 

de vinhos e prova de alguns dos melhores produtos locais, para uma 
experiência gastronómica única e enriquecedora. 

1. PLACE DE LA BOURSE, BORDEUS

2. CATEDRAL DE PERIGUEUX 3. RUA TIPICA, SARLAT LA CANEDA 4. DESTILARIA HENNESSY, COGNAC

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.195€

   1.470€

   895€

Suplemento de partida do Porto  25€

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

Pequeno-almoço no hotel. Visita pela cidade de Bordéus, o 
verdadeiro paraíso para os apreciadores de um bom vinho, 
classificada como Património da Humanidade pela UNESCO. 
Destaque para a Ponte Pierre, a Basílica de São Michel, 
parte do caminho de peregrinação católica a Santiago de 
Compostela, a Catedral de Santo André, o Grande Relógio, o 
Teatro e a Praça de Quinconces, uma das maiores da Europa, 
construída sobre o antigo Castelo Trompette, que alberga 
atualmente a fonte e o monumento aos girondinos, antigos 
políticos burgueses. Almoço. Em horário a indicar localmente, 
transfer ao aeroporto de Bordéus para embarque no voo 
regular com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da 
viagem e dos nossos serviços.


