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JUNHO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Nice DIA 2  ›  Nice  ›  Mónaco  ›  Èze  ›  Saint-Paul 
De Vence  ›  Nice   88 Kms Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 

para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Nice, via Lisboa. Chegada 
e desembarque. Transporte até ao centro da capital da 
Riviera Francesa. Início das visitas pela emblemática avenida 
Promenade des Anglais que se estende ao longo da Baía dos 
Anjos, construída por aristocratas britânicos que outrora 
procuravam Nice durante o Verão. Prosseguimos até à Colina 
do Castelo onde ainda existem vestígios do antigo Castelo de 
Nice, com passagem pelo porto de Nice e pela Praça Masséna, 
construída em homenagem a André Masséna, comandante 
militar francês nas guerras revolucionárias e napoleónicas. 
Visita à Catedral Ortodoxa Russa, construída com intuito de 
acolher a comunidade russa que se estabelecera em Nice no 
final do Século XIX. Jantar. Alojamento no Novotel Suites Nice 
Airport  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita ao Principado 
do Mónaco, microestado fundado pela Casa de Grimaldi, 
família aristocrata proveniente de Génova. Destino turístico 
mundialmente conhecido pelo seu circuito urbano de 
Fórmula 1 e pelo seu ambiente luxuoso. Iniciamos a visita a 
pé pela Vieille-Ville do Mónaco, com destaque para o Museu 
Oceanográfico (visita exterior), a Catedral de São Nicolau 
onde se encontram os túmulos de Grace Kelly e de Rainier III, 
a Praça do Palácio Grimaldi, a Baía La Condomine e o Casino. 
Partida para visita à vila de Èze, aldeia medieval em plena 
Côte D’Azur construída a partir das ruínas de um castelo, 
e com uma vista privilegiada sobre o mar mediterrâneo. 
Destaque para o Jardim Exótico e ainda a visita e workshop na 
Perfumaria Gallimard para uma experiência sensorial única. 
Almoço. Saída para a aldeia fortificada de Saint-Paul de Vence. 

DIA 3  ›  Nice  ›  Cannes  ›  Saint Tropez  ›  
Marselha   255 Kms 

DIA 4  ›  Marselha  ›  Aix-en-Provence  ›  
Marselha   70 Kms 

DIA 5  ›  Marselha  ›  Gordes  ›  Avinhão  ›  
Pont Du Gard  ›  Marselha   260 Kms 

DIA 6  ›  Marselha  ›  Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Cannes, famosa pelo 
seu Festival de Cinema, para uma panorâmica pela cidade 
com passagem pelo Palácio dos Festivais e Congressos, pela 
Boulevard de la Croisette cheia flores e glamour e ainda o Porto 
Antigo de Cannes. Almoço. Partida em direção à vila de Saint 
Tropez, onde o charme provençal e o glamour da Côte D’Azur 
convivem em harmonia. Antiga vila de pescadores e hoje um 
destino veraneante de excelência, destaca-se pelas luxuosas 
boutiques e pelo seu centro histórico repleto de ruelas floridas 
e ateliers artísticos. Continuação para cidade de Marselha, 
capital da região de Provence. Jantar. Alojamento no  Novotel 
Marseille Centre Prado Vélodrome   ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Visita por Marselha, a segunda 
maior cidade francesa. Destaque para o antigo porto, Vieux-
Port, ladeado pelos fortes de São Nicolas e São João, a Catedral 
de Marselha, Igreja de São Lourenço, construída inteiramente 
em pedra, Palácio Longchamp, Igreja de São Vicente de 
Paulo, Arco do Triunfo e Gare de São Carlos. Terminaremos 
com a visita à majestosa Basílica de Notre-Dame de la Garde, 
situada no ponto mais alto da cidade. Almoço. Partida para a 
elegante e nobre Aix-en-Provence, conhecida como a “Cidade 
das Águas”, conotação que deriva das suas antigas termas 
romanas. Percorreremos a famosa avenida Mirabeau, a praça 
Albertas, a Igreja da Madalena, o largo da Câmara e a Antiga 
Diocese. Visita ainda à Catedral de São Salvador, de traços 
românicos, góticos e barrocos, que alberga grandes obras 
de arte de pintura e escultura. Regresso a Marselha. Jantar. 
Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Gordes, uma das 
mais belas aldeias de França que se ergue no cimo de um 
planalto rochoso. Passeio a pé pelo centro histórico onde, 
através das típicas ruelas poderemos admirar toda a riqueza 
arquitetónica e cultural. Destaque para o Castelo de Gordes 
e a Igreja de São Firmino. Visita ao interior da Abadia de 
Sénanque, fundada pela Ordem Cirstecience. Continuamos 
a viagem até Avinhão, cidade Património Mundial da 
Humanidade pela UNESCO, antiga residência dos Papas. 
Almoço. Visita a pé pelo centro da cidade, onde locais como a 
praça do Relógio e o Palácio dos Papas farão parte do nosso 
roteiro. Regresso a Marselha, passando ainda pela histórica 
Pont du Gard onde efetuaremos uma breve paragem. Jantar. 
Alojamento. 

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades de 
carater pessoal. Em horário a indicar localmente, transfer 
para o aeroporto de Marselha para embarque no voo regular 
com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e 
dos nossos serviços. 

Passeio pelas suas ruas medievais, recheadas de história e 
arte, passando pelo Café de la Place, onde poderemos ver 
os locais a jogar o famoso jogo da petanca. Regresso a Nice. 
Jantar. Alojamento.

Nice, St. Paul de Vence, Monaco, Èze,
Gordes, Avinhão e Marselha

Côte D’azur 
& Provence

Prepare-se para um encontro memorável entre o brilho da famosa 
Riviera Francesa e as paisagens idílicas da região da Provence.

1. CAMPOS DE LAVANDA, PROVENCE (PARTIDA JUNHO)

2. CENTRO HISTÓRICO, NICE 3. VILA DE ÈZE 4. VISTA PANORÂMICA, MARSELHA

24 Partidas de 
Lisboa ou Porto
6 dias › 5 noites de alojamento
de 20 a 25 de Junho

PREÇO POR PESSOA EM:

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 (02h25) - Nice
• Marselha (02h25) - 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 circuito; 
› Guias locais de língua portuguesa em Nice, 
Cannes, Aix-en-Provence e Marselha;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 4 almoços e 5 jantares;
› Entrada na Catedral Ortodoxa Russa em Nice, 
na Catedral de São Nicolau no Mónaco e na 
Perfumaria Gallimard com Workshop em Éze; 
Basílica de Notre-Dame de la Garde em Marselha, 
Catedral de São Salvador em Aix-en-Provence e 
Abadia de Sénanque em Gordes;
› Serviço de radio-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

Duplo

Single

Crianças *

   1.395€

   1.745€

   1.050€

06 09

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. 

* 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.

Suplemento de partida do Porto  25€


