AS LAVANDAS DO SUL DA FRANÇA
26 DE JUNHO, 2019
• Uma viagem de indescritível beleza, destacando os mais charmosos vilarejos do Sul da
França em seu período de máximo esplendor.
• Roteiro cuidadosamente elaborado, visitando os mercados provençais de Isle sur de Sorgue,
Arles e St Remy de Provence. Uma explosão de cores, odores e sabores.
• A efervescente Marseille e passeio de barco pelos Calanques de Cassis.
• 5 noites em Avignon com o melhor da Provence, incluindo a fantástica atração multimídia
Carrières de Lumières e, em Aix-en-Provence, o atelier do Mestre Paul Cézanne.
• Uma festa para os olhos: Plateau de Valensole, região de plantações de lavanda tão
extensas que parecem não ter fim, e percurso panorâmico atravessando o canyon de Gorges
du Verdon.
• Programação completa pela Code d’Azur, incluindo 5 noites em Nice e passeios à sofisticada
Mônaco, St Paul de Vence, Cannes e Grasse, a Capital do Perfume.
26 de junho de 2019 - Quarta-feira
BRASIL - MARSEILLE
Apresentação no Aeroporto de São Paulo / Guarulhos para embarque em voo com destino à
Marseille.
27 de junho de 2019 - Quinta-feira
MARSEILLE
Chegada em Marseille e traslado até o Hotel Mercure Marseille Vieux Centre (ou similar).
Acomodação e restante do dia livre na cidade mais antiga da França, capital da região de
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Boa dica é embarcar no trenzinho turístico que vai até a Basílica
de Notre Dame de la Garde, principal cartão-postal da terceira maior cidade francesa. De volta
ao nível do mar, são muitos os restaurantes com mesas ao ar livre.
28 de junho de 2019 – Sexta-feira
MARSEILLE - CALANQUES DE CASSIS
Pela manhã, percurso rodoviário até Cassis. O castelo sobre o penhasco rochoso, as coloridas
casas na região do porto, os inúmeros barcos atracados… tudo isso torna a pequena vila de
pescadores incrivelmente fotogênica. Embarque em passeio de barco pelos belos calanques –
formações naturais que podem ser descritas como baías ou enseadas encaixadas entre
laterais escarpadas. Em dias de sol e águas calmas, o Mediterrâneo ganha uma tonalidade
impressionante, e as câmeras fotográficas trabalham sem parar. Retorno à Marseille e restante
da tarde livre. Passear pelo Vieux Port, o porto antigo, é um programa delicioso. Vale a pena
seguir até o cais, onde homens do mar vendem sua pescaria, ou visitar o MuCEM, no histórico
Forte Saint-Jean. À noite, que tal provar a bouillabaisse, tradicional caldeirada de frutos do mar
marselhesa?

29 de junho de 2019 – Sábado
MARSEILLE - ARLES - AVIGNON
Café da manhã no hotel e saída com destino à Arles, cidade que encantou Van Gogh. Em seu
grande mercado, na Boulevard des Lices, veremos dezenas de barracas com itens típicos da
região. O cheiro é delicioso e a diversidade de produtos incrível! Na sequência, percurso
rodoviário até Avignon, cidade com mais de dois mil anos e cheia de história para contar.
Chegada e hospedagem no Hotel Mercure Avignon Palais des Papes (ou similar).
30 de junho de 2019 - Domingo
AVIGNON - ISLE SUR LA SORGUE - GORDES - ROUSSILLON
O passeio de hoje começa por Isle sur la Sorgue. Recortada por encantadores canais, a cidade
é famosa por ser palco de uma das duas maiores feiras de antiguidades de toda França.
Muitas peças de época, bric-à-brac, produtos típicos e artesanato ao alcance das mãos em um
grande mercado que ocupa as principais ruas do centro. Na sequência, passagem por Gordes,
cênico vilarejo com castelo medieval, e parada para fotografar a Abadia de Senanque, um dos
mais famosos cartões--postais da Provence, com seu canteiros de lavanda. Última parada
do dia, Roussillon, situada em uma montanha colorida por diversas tonalidades de ocre. Suas
casinhas coloridas dão a impressão de que foram esculpidas diretamente na terra. Retorno à
Avignon.
01 de julho de 2019 - Segunda-feira
AVIGNON - PALAIS DE PAPE
O dia começa com visita ao principal cartão-postal de Avignon. Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, o Palais de Papes foi residência dos Papas Católicos no século XIV, e figura entre
as mais importantes construções em estilo gótico em toda Europa. Restante da tarde livre para
caminhar pelas ruelas da cidade antiga, protegida por históricas muralhas, ou admirar, do alto
do Parque Rocher des Doms, a Ponte D’Avignon e o Rio Reno, que atravessa a cidade.
02 de julho de 2019 - Terça-feira
AVIGNON - AIX EN PROVENCE
Saída com destino à Aix-en-Provence, capital da Provence no século XV. Começaremos a
desfrutar dos encantos desta pequena jóia provençal no Mercado de Aix-en-Provence, com
produtos têxteis, artesanato e antiguidades. Em seguida, conheceremos o ateliê de Paul Cézanne.
Cavaletes, pincéis e velhas ferramentas de madeira nos levam ao coração das influências do
artista, no próprio lugar onde pintou algumas das suas obras-primas. Imperdível!
03 de julho de 2019 - Quarta-feira
AVIGNON - ST. RÉMY - LES BAUX - CARRIÈRES DE LUMIÈRES
Saida para St Rémy. Tempo livre para explorar o tradicional mercado da cidade, talvez o mais
famosos em toda Provence, com impressionante variedade de azeitonas, pães, vinhos,
lavanda, ervas, sabonetes e óleos essenciais. Na sequência, vamos conhecer Les Baux--de-Provence, no alto de uma montanha rochosa, entre as mais belas vilas francesas, e
assistir ao Carrières de Lumières, espetáculo multimídia que destaca grandes nomes da
pintura. As obras de arte projetadas em gigantescas paredes de pedra ganham uma dimensão
única. A impressão é de estarmos dentro dessas peças incríveis. Retorno à Avignon.
04 de julho de 2019 - Quinta-feira
AVIGNON - PLATEAU DE VALENSOLE – GORGES DU VERDON - NICE
Após o café da manhã, saída em percurso rodoviário até o Plateau de Valensole, deslumbrante
região produtora de lavanda, com extensas plantações que desaparecem no horizonte. Tempo

livre para percorrer os canteiros e se embriagar com os cheiros e cores da Provence. A
temporada de floração no Sul da França, festa dos fotógrafos, acontece entre os meses de
junho e agosto – então todos de dedos cruzados para encontrarmos as melhores condições!
Na sequência, atravessando os Gorges du Verdon, mais espetacular canyon em toda Europa,
chegada à Nice. Hospedagem no Hotel BW Massena (ou similar).
05 de julho de 2019 - Sexta-feira
NICE
Após o café da manhã, passeio pela cidade incluindo Promenade des Anglais, o mercado das
flores, Colina de Cimiez e Catedral Russa. Não é à toa que Nice é considerada uma das
cidades mais bonitas da França! Tarde livre. Aproveite para conhecer a parte mais antiga da
cidade, a chamada Vieille Ville, visitar um de seus parques ou museus. Sentar em um
restaurante curtindo o clima da cidade, enquanto aprecia um prato típico, também é uma
excelente opção. A Salade Niçoise é uma ótima pedida!
06 de julho de 2019 - Sábado
NICE - MÔNACO - EZE
Café da manhã no hotel. Saída com destino ao Principado de Mônaco, destino dos sonhos
para apaixonados pela Fórmula 1 e amantes do luxo. Os carrões, os imensos iates… a riqueza
salta aos olhos como em nenhum outro lugar. O espetáculo da troca da guarda, em frente ao
Palácio, é um ritual que se repete há mais de cem anos. Parada para foto diante do famoso
Cassino Monte Carlo, construído pelo mesmo arquiteto da Ópera de Paris. À tarde, caminhada
pelas estreitas ruas de pedra do vilarejo medieval de Eze, no topo de um rochedo. Regresso à
Nice.
07 de julho de 2019 - Domingo
NICE - GRASSE - GOURDON - GORGES DU LOUP
Pela manhã, visita à Grasse, a capital francesa – e mundial! - do perfume. Vamos conhecer a
história da indústria da perfumaria em visita à fábrica Fragonard. Na sequência subiremos as
montanhas para descobrir o vilarejo de Gourdon, encarapitado num rochedo acima do Rio
Loup. Tempo livre para passear pelo pequenino centro e apreciar a magnifica vista da Côte
d’Azur. Atravessando as ravinas de Gorges du Loup, chegada à fabrica de doces Florian e
degustação de produtos elaborados com ingredientes naturais da região. Retorno à Nice.
08 de julho de 2019 - Segunda-feira
NICE - ST PAUL DE VENCE - CANNES - NICE
Nosso dia começa com visita à St-Paul-de-Vence, pequeno vilarejo fortificado que, no alto de uma
montanha, atrai e encanta visitantes de todo o mundo. Tempo livre para passear pelos becos
medievais e descobrir galerias de arte, restaurantes e lojas de produtos regionais. Na sequência,
chegando à Cannes e passeio pela conhecida Avenida Croisette, pontilhada por cafés ao ar livre,
elegantes butiques e hotéis de luxo. Retorno à Nice.
09 de julho de 2019 - Terça-feira
NICE - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída para o aeroporto para
embarque em vôo com destino ao Brasil.

PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA
Em Apto Dupla

4.569,00 EUR

Suplemento Apto Individual

1.506,00 EUR

TAXAS
TAXAS AEROPORTUÁRIAS

135,00 EUR

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto bancário.
PARTE AÉREA INCLUÍDA
- AZ 679
(26JUN)
- AZ 336
(27JUN)
- AZ 355
(09JUL)
- AZ 674
(09JUL)

SÃO PAULO/ROMA
ROMA/MARSEILLE
NICE/ROMA
ROMA/SÃO PAULO

19:55 - 12:15
15:30 - 16:55
19:15 - 20:25
22:00 - 05:00

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos para os trechos (1) São Paulo / Marseille e (2) Nice / São Paulo em voos com
conexão, Classe Econômica.
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão;
• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol, francês ou inglês. Sempre que
necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura até 55.000EUROS.
Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até 4.000USD (**Esta opção é
facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não adquirir este Seguro – cujas
respectivas coberturas e condições estão expressamente previstas no pacote de viagem. O
cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em adquirir plano com coberturas
diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar previamente sobre a possibilidade e
respectivas condições).
IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto incluídos apenas para aqueles que
embarcarem nos voos indicados para o grupo. Passageiros que optarem por voos diferentes
não terão direito a traslados, que poderão ser adquiridos separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR:
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries, doença,
acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;

• Excursões, passeios, visitas e espetáculos OPCIONAIS que constem ou não no programa e
sejam oferecidos pelos guias durante a viagem;
• Qualquer item não não expressamente mencionado como incluso.
• Vistos de Turismo para portadores de Passaporte emitido por país para os quais o mesmo é
necessário (favor consultar).
HOTELARIA
• 2 noites no Mercure Marseille Vieux Centre em Marseille (ou similar). Com café da manhã;
• 5 noites no Mercure Avignon Palais des Papes (ou similar) em Avignon. Com café da manhã;
• 5 noites no BW Massena (ou similar) em Nice. Com café da manhã;
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre - Entre
30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte Terrestre
- A menos
de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos acima referidos,
desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela agência perante a
EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

