
 

 

Paris, Vale do Loire, 
Bretanha e Normandia 

 
 
 
 

5 a 12 Julho 2020 

O esplendoroso Vale do Loire, outrora uma região de importância estratégica, com imponentes castelos habitados por 
reis e nobres do período feudal. A Bretanha encanta pela cor e luz das suas diversificadas paisagens e possui uma 
magnífica linha costeira. Descubra a Normandia, igualmente bela, onde se destacam as cidades e praias do desembarque 
do “Dia D”, um dos momentos mais marcantes da II Guerra Mundial. O Monte Saint-Michel, conhecido como “a maravilha 
do Ocidente”, aparenta ter sido retirado de um qualquer livro de fantasia, não deixando nenhum visitante indiferente. 

 

Programa de Viagem 
 

1º. Dia ● 5 Jul (Dom) : LISBOA / PARIS 
Comparência no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa pela 06h00 para formalidades de embarque assistida por um 
Delgado de Booking Travel e partida às 08h00 em avião da TAP Portugal - voo TP434 - com destino a Paris. Chegada ao 
Aeroporto de Orly pelas 11h25 (hora local +1 que em Lisboa). Assistência e transporte para o Hotel Mercure Paris 
Montmartre Sacré Coeur 4**** ou similar. Almoço servido no hotel ou em restaurante local. De tarde, visita panorâmica 
da cidade com especial destaque para a Torre Eiffel, Place de l’Etoile, Champs Elysées, Montmartre, Place Vandome, 
Museu do Louvre, Arco do Triunfo, etc. Jantar e alojamento. 
 

2º. Dia ● 6 Jul (Seg) : PARIS / ROUEN 
Pequeno Almoço buffet servido no hotel. Em hora a informar localmente, partida 
em direcção a Rouen para uma visita ao centro histórico da capital da Normandia 
com especial destaque para a sua Catedral, as casas debruadas a madeira, a rua do 
Grande Relógio, a Praça do Mercado. Almoço servido em restaurante local. De 
tarde, continuação da nossa visita ao local de martírio de Santa Joana d’Arc, o 
Bairro medieval, etc. Jantar e alojamento no Hotel Mercure Rouen Centre 
Cathédrale 4**** ou similar. 
  



 
 
 
 
 
3º. Dia ● 7 Jul (Ter) : ROUEN / ABADIA DE JUMIÈGES / HONFLEUR / CAEN 
Após o Pequeno Almoço buffet no hotel, saída para visita às ruínas da Abadia de Saint-Pierre de Jumièges, um grandioso 
exemplo da arquitectura românica na Normandia, abandonado entre os séculos XVIII e XIX, o que deu origem às ruínas 
que hoje podemos observar. Almoço servido em restaurante local. De tarde, cxontinuação para Honfleur, pequena cidade 
marítima, com ruas pitorescas e casas antigas, que conserva o seu porto de pesca. Prosseguimento para Caen e visita 
panorâmica à capital da Baixa Normandia. Jantar. Alojamento no Novotel Caen Côte de Nacre 4* ou similar. 
 
 

4º. Dia ● 8 Jul (Qua) : CAEN / PRAIAS DO DESEMBARQUE /                                      
ARROMANCHES  / BAYEUX / CAEN 
Pequeno Almoço buffet servido no hotel e partida para a zona das Praias do 
Desembarque até ao Cemitério Americano. Passagem pela costa onde 
desembarcaram grande parte das tropas aliadas em Juno Beach e Gold Beach. 
Paragem em Arromanches, onde se pode observar os restos do porto artificial 
criado pelas tropas que fizeram parte do desembarque do “Dia D”. Almoço 
servido em restaurante local. De tarde, visita ao Museu do Desembarque. 
Continuação para Bayeux. Visita ao Museu da Tapeçaria, onde se encontra a 

famosa Tapeçaria de Bayeux, com quase mil anos de existência e classificada pela UNESCO como Memória do Mundo. 
Regresso a Caen. Jantar. Alojamento. 
 

 
5º. Dia ● 9 Jul (Qui) : CAEN / MONTE SAINT-MICHEL / SAINT MALO 
Após o Pequeno Almoço buffet servido no hotel, saída para o Monte Saint-
Michel. Visita à “Maravilha do Ocidente”, local de rara beleza, Património da 
Humanidade da UNESCO. Com as suas íngremes e pitorescas ruelas e Abadia, é 
um monumento único, cuja concepção não pode ser comparada à de outro 
mosteiro. Almoço servido em restaurante local. De tarde,  Continuação para 
Saint Malo. Visita à cidade dos corsários, com destaque para os exteriores do 
Castelo, Catedral de Saint-Vicent e às suas Muralhas. Jantar  e alojamento no 
Hotel Mercure Saint Malo Front Mer 4* ou similar. 
 
 

 
6º. Dia ● 10 Jul (Sex) : SAINT MALO / DINAN / NANTES 
Pequeno Almoço buffet servido no hotel e partida para Dinan, cidade medieval localizada junto ao estuário do Rio Rance, 
cercada pelas maiores e mais antigas muralhas da Bretanha. Visita com destaque para os exteriores do Castelo, Basílica 
de S. Salvador e casas antigas. Continuação para Nantes. Visita com destaque para a Catedral de S. Pedro e S. Paulo 
(interior), concluída em 1893 e notável pelos seus portais góticos. Aqui está sepultado Francisco II, último duque da 
Bretanha. Passagem ainda pelo Castelo dos Duques da Bretanha, que alberga atualmente o Museu da História de Nantes 
(exterior). Jantar. Alojamento no Novotel Nantes Centre Bord de Loire 4* ou similar. 
 
 

7º. Dia ● 11 Jul (Sáb) : NANTES / VILLANDRY / CHAMBORD / BLOIS 
Após o Pequeno Almoço buffet servido no hotel, saída para visita interior ao 
Castelo de Villandry, exemplo perfeito da arquitetura do séc. XVI e o último 
palácio renascentista construído na região. Nos inícios do séc. XX, os jardins 
foram reconstituídos segundo a sua forma inicial por Joachim Carvallo, 
mantendo-se ainda sob a supervisão do seu neto. Partida para Chambord e visita 
ao Real Château de Chambord, um dos castelos mais conhecidos do mundo, 
devido à sua arquitetura no estilo renascentista francês. Almoço servido em 
restaurante local. De tarde, prosseguimento para Blois. Panorâmica à cidade, nas 
margens do Rio Loire, com destaque para o seu Castelo (exterior). Após Jantar, 

saída para assistir a um espetáculo de som e luz no Royal Château de Blois, durante o qual poderá imergir na história 
deste castelo através de um turbilhão de imagens a 360° de figuras emblemáticas do seu passado. Alojamento no Novotel 
Blois Centre Val De Loire 4* ou similar. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
8º. Dia ● 12 Jul (Dom) : BLOIS / CHENONCEAU / AMBOISE / LISBOA 

Pequeno Almoço buffet servido no hotel e continuação da nossa viagem para 
Chenonceau. Visita ao Castelo também conhecido como “Castelo das Sete Damas” 
por ter a sua história associada a sete mulheres de personalidade forte, duas das 
quais rainhas de França. Almoço servido em restaurante local. De tarde, partida para 
Amboise, em pleno Vale do Loire. Destaque para o ambiente medieval e para o seu 
Castelo (exterior). Ao final do dia transfer ao Aeroporto de Orly para formalidades 
de embarque e partida às 20h55 em avião da TAP Portugal - voo TP449 - com destino 
a Lisboa. Chegada pelas 22h20 (hora local -1 que em Paris). 

 

Fim da Viagem 

 

Preço por pessoa (mínimo de 25 participantes): 

Tipo de alojamento > nº de Participantes Moeda 25 
- Alojamento em quarto Duplo EUR 2.220,00 
- Suplemento para quarto Individual EUR    485,00 

 

Crianças : 2/11 anos, partilhando o quarto com dois adultos – 30% de desconto 

Os preços incluem: 
 

● Passagem aérea, classe Turística, Lisboa / Paris / lisboa 
● Direito ao transporte de 1 mala de porão até 23 Kgs 
● Circuito em autopullman de turismo com AC e bancos reclináveis para todo o itinerário 
● Transporte Aeroporto de Orly / Hotel / Aeroporto de Orly 
● Alojamento em hotéis de 4**** durante 8 dias / 7 noites 
● Pensão Completa durante todo o circuito desde o Almoço do 1º dia ao Almoço do último dia 
● Serviços de Guia oficial permanente a falar português 
● Subida no funicular de Montmartre 
● Subida na Torre Eiffel (2º. Piso) 
● Entrada na Abadia de Jumièges 
● Entrada no Museu do Desembarque 
● Entrada no Museu da Tapeçaria 
● Entrada na Catedral de São Pedro e São Paulo 
● Entrada nos Castelo de Villandry e Chmabord 
● Espetáculo de som e luzes no Castelo de Blois 
● Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível no valor de EUR 157,15 actualizável 
● Seguro de Assistência em Viagem no valor de EUR 30.000,00 por pessoa 
● Acompanhamento permanente por um Delgado de Booking Travel 

 
Os preços não incluem: 
 

● Gastos extra de carácter pessoal 
● Bebidas às refeições 
● Em geral, tudo o que não se encontra comtemplado na rubrica “O preço inclui” 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                             CONDIÇÕES GERAIS: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por 
Booking - Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede 
na Rua Fernando Lopes Graça, 10-A 1600-067 LISBOA, 
contribuinte fiscal nº 501145834, com o capital social 
de Euros 200.000,00, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa, sob o número 1196 e com 
o RNAVT 1951.  
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do 
valor total da viagem, devendo o pagamento restante 
ser efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40% 
até 60 dias antes da realização da viagem e os restantes 
30% até 30 dias antes da partida . A Agência 
organizadora reserva-se o direito de anular qualquer 
inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado 
nas condições acima mencionadas. 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
Estão incluídas no preço EUR 150,80 sujeito a actualização 
à data da emissão das passagens aéreas. 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir 
da viagem, terá de pagar todos os encargos  a que a 
desistência dê lugar e ainda uma percentagem que pode 
ir até 15% do preço da viagem. Quando seja caso disso, 
o cliente será reembolsado pela diferença entre a 
quantia já paga e os montantes acima referidos 
 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num 
número mínimo de participantes, pelo que a Agência 
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha 
a existir o número mínimo de participantes. 

 
ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, 
modificar as horas de partida ou substituir qualquer dos  
hotéis previstos por outros de categoria similar, sem que 
o cliente tenha direito a qualquer indemnização ou 
reembolso das quantias pagas. 
 
 
ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos 
custos dos serviços e taxas de cambio vigentes à data da 
concepção do programa (Janeiro 2020 ) pelo que estão 
sujeitos às alterações que resultem  de variações de custos 
nos transportes,  do combustível, dos hotéis, de direitos 
aduaneiros, impostos, taxas, flutuações cambiais, etc. 
Sempre que se verificar esta alteração, o cliente será 
imediatamente  informado e convidado a, dentro do prazo 
que  lhe for fixado, aceitar o aumento verificado  ou anular  
a sua inscrição nos mesmos termos e condições  previstos 
na rubrica “ Desistências” 
 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta 
vier a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço 
essencial constante do programa da viagem, tem o 
cliente o direito de desistir da viagem, sendo 
imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas, 
ou, em alternativa, aceitar uma alteração e eventual 
variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem 
constante deste programa e  emergentes das obrigações 
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de 
responsabilidade civil, na Companhia de Seguros 
Generali e por uma caução no Turismo de Portugal  nos 
termos da legislação em vigor. 
 


