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MAIO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Orly  ›  Chantilly  
›  Rouen  205 Kms

DIA 2  ›  Rouen  ›  Arromanches  ›  Bayeux  ›  
Caen  215 Kms

DIA 3  ›  Caen  ›  Monte Saint-Michel  ›  
Saint-Malo  185 Kms

DIA 4  ›  Saint-Malo  ›  Dinan  ›  Le Mans  ›  
TOURS   340 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Paris - Orly, via Lisboa. 
Chegada, desembarque e continuação da viagem para 
Chantilly, região da Picardie. Almoço e visita no monumental 
Castelo de Chantilly, uma das joias do património cultural 
francês. Continuação para Rouen, capital da Normandia. 
Breve panorâmica pela cidade medieval com as suas casas 
debruadas a madeira que nos remetem para os tempos da 
Idade Média. Destaque para Catedral de Rouen, a Igreja de 
Joana d’Arc, o Gros Horloge e praça do Mercado, local onde 
Joana d’Arc foi martirizada. Jantar. Alojamento no Mercure 
Hotel Rouen Champ de Mars  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção à zona das 
Praias do Desembarque, onde se iniciou a operação militar 
que viria a pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Iniciámos em 
Arromanches – les – Bains, onde visitaremos o Museu do 
Desembarque, local que alberga um impressionante legado 
carregado de simbolismo e importância histórica. Tempo 
livre na famosa praia de “Gold Beach”, onde atualmente se 
encontram vários vestígios do porto artificial construído pelas 
tropas Aliadas que aqui desembarcaram no “Dia D”. Almoço. 
Continuação até Bayeux para visita à Catedral homónima e 
ao Museu da Tapeçaria para conhecer o magnifico tapete 
bordado a linho onde são retratados os principais eventos 
da conquista da Inglaterra pelos Normandos. Prosseguimos 
até Caen para uma breve panorâmica com passagem pela 
Abadia dos Homens, o Memorial de Caen e a Abadia das 
Damas (visitas exteriores). Jantar. Alojamento no Mercure 
Hotel Caen Cote de Nacre  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Viagem até ao Monte Saint-Michel, 
classificado como Património da Humanidade pela UNESCO e 
local de beleza única onde é visível a harmonia entre história, 
a arquitetura e a natureza. Passeio pelas labirínticas ruelas 
medievais e visita à Abadia do Monte Saint-Michel, construída 
em homenagem ao Arcanjo São Miguel. Prosseguimos até 
Saint-Malo, cidade portuária na Bretanha e conhecida como 
a “Cidade dos Corsários”. Oportunidade para descobrir o 
seu pitoresco centro histórico rodeado pelas muralhas com 
destaque para a Catedral. Tempo livre para deliciar-se com 
a gastronomia bretã, conhecida pelos seus crepes e pelos 
biscoitos amanteigados. Jantar. Alojamento no Mercure 
Hotel Saint Malo Front de Mer  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita à pitoresca 
e charmosa vila de Dinan. Pelo interior das muralhas, 
percorreremos as ruelas para apreciar as tradicionais casas 
construídas ao estilo de enxaimel, a Torre do Relógio, o Castelo 

DIA 7  ›  Versalhes  ›  Orly  ›  Lisboa ou Porto

DIA 6  ›  Blois  ›  Chambord  ›  Chartres  ›  
Versalhes   230 Kms

DIA 5  ›  Tours  ›  Chenonceau  ›  Amboise  ›  
Blois    80 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Palácio de Versalhes, um 
dos mais opulentos e majestosos de toda a França, juntamente 
com os seus soberbos jardins. Tempo livre para atividades de 
caráter pessoal. Em horário a indicar localmente, transporte 
para o aeroporto de Orly para embarque no voo regular com 
destino ao Porto ou Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos 
nossos serviços.

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para um agradável 
passeio pelo centro de Blois e apreciar o Castelo homónimo 
(visita exterior). Continuaremos a descoberta pelos encantos 
do Vale do Loire com a visita ao esplêndido Castelo de 
Chambord, antiga residência de caça de Francisco I. Saída em 
direção a até Chartres. Almoço. Pela tarde, iremos conhecer 
o interior da sua opulenta Catedral de Chartres, conhecida 
pelos magníficos vitrais que retratam várias passagens da 
Bíblia. Destaque ainda para as Igrejas de Sain-Aignan e de 
Saint-Pierre.  Continuação até Versalhes. Jantar. Alojamento 
no Mercure Hotel Versailles Parly  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Visita à cidade de Tours com 
destaque para a Catedral de Saint-Gatien, a Ponte Wilson e 
a Basílica de São Martinho. Tempo livre na animada Praça 
Plumereau, onde se reúnem dezenas de esplanadas e lojas 
de artesanato. Almoço. Prosseguimos para visita ao Castelo 
de Chenonceau ou “Castelo das Damas” junto às margens do 
rio Cher. Visita à vila medieval de Amboise onde se encontra o 
belo Castelo homónimo (visita exterior), local onde Leonardo 
Da Vinci passou os seus últimos dias. Continuação para Blois. 
Jantar. Alojamento no Novotel Blois Centre Val de Loire  
 ou similar. 

de Dinan, a Basílica de Saint-Saveur e a impressionante Igreja 
de Saint-Malo de Dinan. Almoço. Seguimos para Le Mans, a 
lendária cidade do circuito automóvel das “24h Le Mans”. 
Panorâmica pela zona histórica da cidade, a Cité Plantagenêt, 
com destaque para a Catedral de Saint-Julien, a Casa da Coluna 
Vermelha e a Grande Rue. Saída em direção ao Vale do Loire, 
território reconhecido como Património da Humanidade pela 
UNESCO, e mundialmente conhecido pelos seus castelos 
renascentistas, fortalezas medievais e magníficos jardins. 
Jantar. Alojamento no Mercure Hotel Tours Nord  ou 
similar. 

Normandia, 
Vale do Loire 

& Versalhes
Percorrendo a Normandia, fará uma verdadeira viagem ao passado através

das emblemáticas praias do desembarque da Normandia e deixe-se
deslumbrar pela região do Vale do Loire, onde a história e a opulência

da nobreza francesa caminham de mãos dadas.

1. MONTE SAINT-MICHEL

2. CATEDRAL DE BAYEUX 3. CASTELO DE CHENONCEAU 4. PALÁCIO DE VERSALHES

19 Partidas de 
Lisboa ou Porto
7 dias › 6 noites de alojamento
de 18 a 24 de Maio

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 (02h10) - Orly (Paris)
• Orly (Paris) (02h10) - Porto ou
• Lisboa (02h25) - Orly (Paris)
• Orly (Paris) (02h30) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 60€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em 
Arromanches e Versalhes;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 5 almoços e 6 jantares;
› Entrada no Castelo de Chantilly, Museu do 
Desembarque, Catedral e Museu da Tapeçaria em 
Bayeux, Abadia do Monte Saint-Michel, Castelo de 
Chenonceau, Castelo de Chambord, Catedral de 
Chartres e Palácio de Versalhes;
› 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 *

   1.525€

   1.920€

   1.145€

09 11

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.


