
 

Charme e Aromas da França 

 
Paris, Lyon, Marselha, Avignon, Aix-en-Provence, Manosque, Saint Tropez, Nice, Côte 
D’Azur, Cannes, Antibes, Cap D’Antibes, Grasse, Saint Paul de Vence, Mônaco, Nice 

12 a 25 de Setembro de 2023 
 

Programação: 
(12/09 – Terça-feira): NATAL / LISBOA 
As 21:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves 
 

1º DIA (13/09 – Quarta-feira) LISBOA / PARIS 
Embarque às 00:10hs no vôo TAP TP 004 com destino à Lisboa – Portugal. Previsão de chegada às 11:15hs. 
Tempo em conexão e reembarque às 12:30hs no vôo TAP TP 432 com destino à Paris – França. Previsão de 
chegada às 15:55hs. Recepção, tramites de imigração e traslado ao Hotel Vacances Bleues Province Opera 
ou Similar para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva Restante do dia livre. 
 
 

2° DIA (14/09 – Quinta-feira) PARIS 

Após café da manhã, saída para city tour panorâmico em Paris (uma característica do francês é o respeito que 

eles têm pelo trabalho de seus antepassados e pela manutenção de seus monumentos). Daí segue a 
conservação do patrimônio, o que contribui para a beleza de Paris de hoje, com suas perspectivas únicas, 
praças e monumentos geométricos. O passeio inclui: Place de La Concorde, Champs Elysees, Arco do Triunfo, 
nos subúrbios ocidentais perto de Bois de Boulogne, Torre Eiffel, Notre Damme e Montmatre. Tarde livre para 
atividades independentes. Programação noturna: Cruzeiro pelo Rio Sena, Jantar na Torre Eiffel e Show no 
Moulin Rouge (Opcional não incluso no pacote). Pernoite 
 
 

3° DIA (15/09 – Sexta-feira) PARIS 

 Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Sugerimos ao grupo visita ao Monte Saint-Michel – 
Ilha rochosa na Foz do rio Couesnon, onde foi construído uma abadia e santuário em homenagem ao Arcanjo 
Saint-Michel (São Miguel). Retorno a Paris no final do dia. Pernoite 
 
 

4° DIA (16/09 – Sábado) PARIS / LYON 
Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída com destino à Lyon – França. Dia em viagem pela região da 
Borgonha – famosa região francesa, conhecida mundialmente pela produção de alguns dos vinhos mais 
prestigiados do mundo, guarda campos cobertos por vinhedos, vilas simpáticas, comidas de primeira e duas 
belas cidades, Dijon e Beaune. Seguiremos viagem até a cidade de Lyon onde faremos acomodação em aptos 
duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Ibis Styles Lyon Confluence ou Similar. Pernoite 
 
 

5° DIA (17/09 - Domingo) LYON / AVIGNON 
 Café da manhã e visita à Lyon, segunda maior cidade da França, situado entre os rios Saône e Ronne, 
considerada durante a idade média como a capital da Gália, onde nasceram os imperadores romanos Cláudio e 
Caracala. Após visita, seguiremos viagem com destino à Avignon onde faremos acomodação em aptos duplos 
e triplos (conforme reserva) no Hotel Kyriad Avignon Palais Des Papes ou Similar. Pernoite  
 
 

 
 



6° DIA (18/09 - Segunda-feira) AVIGNON 
Café da manhã. Às 08:00hs saída pra city tour em Avignon, antigo feudo medieval ainda protegido por um muro 
circular, dando a sensação de que estamos entrando em um castelo. Iniciaremos tur pelo centro da cidade onde 
teremos oportunidade de visitarmos o Place de Palais (em frente ao Palais des Papes – Palácio dos Papas) 
de onde se tem uma linda vista de toda cidade e região. Em seguida, vamos visitar o Palais des Papes – O 
Palácio dos Papas, um dos pontos turísticos mais importantes de Avignon, que foi residência pontifícia durante 
o século XIV e principal sede do Cristianismo no Ocidente, a partir do ano de 1903 no Papado de Clemente V. 
Visitaremos, em seguida, a Pont d’Avignon (Ou Saint Bénezet), uma ponte que ficou famosa por não está 
inteira – parada para fotos no Rio Rhône, muito conhecido por estampar os rótulos de vinhos da região. 
 
 

7° DIA (19/09 – Terça-feira) AVIGNON / AIX-EN-PROVENCE / MANOSQUE / MARSELHA 
Café da manhã. Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída para fazermos city tour onde iremos seguir os 
passos do mestre impressionista Paul de Cézanne em Aix-em-Provence. O passeio começará na Carrières de 
Bibémus, antiga pedreira de onde saíam as pedras amareladas usadas pelos romanos para a construção de 
Aix-en-Provence. O passeio continuará pela região da montanha de Sainte-Victorie, cercada por vinhedos e 
retratadas inúmeras vezes nas telas de Cézanne, de onde veremos o castelo onde o famoso pintor Pablo 
Picasso morou entre 1959 e 1961. Parada para almoço (Não incluso no pacote). Por fim, seguiremos viagem 
com destino à Marselha onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel 
Holiday Inn Express Marseille Saint Charles ou Similar. Pernoite  
 
 

8° DIA (20/09 – Quarta-feira) MARSELHA 
Café da manhã. Dia dedicado tour pelos principais pontos turísticos de Marselha, como: Catedral de Marselha, 
Notre Damme de La Guarde, Palais Longchamp – Monumento que abriga o Museu de História Natural Francês 
e o Museu de Beax-arts, entre outros. Pernoite 
 
 

9° DIA (21/09 – Quinta-feira) MARSELHA / ST. TROPEZ / NICE 
Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída em viagem com destino à Nice, capital da charmosa Côte 
D’Azur. No percurso faremos visita a St. Tropez, antigo vilarejo de pescadores, e que ficou famosa 
mundialmente graças a atriz Brigitte Bardot. Após visita, continuaremos viagem a Nice. Chegando a Nice, 
faremos city tour panorâmico passando pela sua avenida mais famosa: Promenade Des Anglais com mais de 
cinco quilômetros de extensão ao longo do litoral, margens do Mar Mediterrâneo. No tour, conheceremos a 
cidade velha e área de Cimiez com destaque para o Museu Chagall e o Museu Matisse. Acomodação em aptos 
duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Best Western Alba Ou Similar. Pernoite 
 
 

10° DIA (22/09 – Sexta-feira) NICE / MONACO / NICE 
Café da manhã. Saída para visitarmos o Principado de Mônaco, um estado soberano com apenas dois 
quilômetros quadrados, governado pela dinastia de Grimaldi, a mais antiga monarquia ainda no poder no 
mundo. No passeio, conheceremos o Jardim Tropical, Igreja de Santa Devota, o Porto, o Palácio Real, o mais 
famoso cassino do mundo – Cassino de Monte Carlo - e o circuito de Rua de Mônaco, cenário da mais famosa, 
charmosa e tradicional corrida do Mundial de Formula 1. Retorno a Nice no final da tarde. Pernoite   
 
 

11° DIA (23/09 –Sábado) NICE / GRASSE / ST. PAUL DE VENCE / NICE 
 Café da manhã. Saída para visitarmos Grasse, capital mundial dos perfumes desde o Século XVI, famosa pela 
criação de uma ‘alquimia’ única das flores, das ervas e do sol da Provence. Em seguida, visitaremos St. Paul de 
Vence, cidadezinha de contos de fadas, onde passearemos pelas suas pequenas ruas entrelaçadas, suas 
casinhas floridas e descobriremos porque está é a segunda cidade mais visitada da França. Retorno a Nice 
 
 

12° DIA (24/09 - Domingo) NICE / CÔTE D’AZUR / CANNES / ANTIBES / CAP D’ANTIBES 
 Café da manhã. Saída para visitarmos o melhor da badalada Riviera Francesa; conhecendo a Côte D’Azur, 
costa do Mediterrâneo que ficou famosa no mundo inteiro pelos filmes, romances, histórias de príncipes e 
princesas e pelas notícias das estrelas de cinema e dos milionários que todos os anos passam suas férias aqui 
no verão Frances. Em seguida, visitaremos Cannes – capital do cinema e do Jet - set europeu – com suas 
areias finas e a badalada Croisette, calçadão à beira-mar ladeada por palácios e palmeiras. No retorno a Nice, 
passaremos por Antibes e Cap Antibes, antigas aldeias de pescadores que se tornaram símbolo Máximo de 
luxo da Riviera Francesa e onde Picasso viveu durante uma importante parte de sua vida. Retorno à Nice onde 
faremos acerto de extras no hotel e sairemos com destino ao Aeroporto Internacional de Nice onde 
embarcaremos às 18:20hs no voo TAP TP 487 com destino à Lisboa – Portugal. Previsão de chegada às 
19:55hs. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel Vip Inn Berna ou Similar (Conforme reserva). 
Pernoite 
 
 

 
 



13° DIA (25/09 – Segunda-feira) LISBOA / NATAL  
Café da manhã. Pela manhã, faremos city tour panorâmico na cidade de LISBOA para conhecer: Basílica da 
Estrela, Museu do Automóvel, Mosteiro dos Jerônimos, Torre de Belém, Rua Marquês de Pombal, Ponte sobre 
o Rio Tejo, Praça do Comércio, Censo da Descoberta, Castelo de São Jorge e, se as condições meteorológicas 
forem satisfatórias, um passeio a pé pelo bairro de Alfama. À tarde, acerto de extras no hotel e saída com 
destino ao Aeroporto Internacional de Lisboa onde embarcaremos às 17:00hs no voo TAP TP 005 com destino 
à Natal (RN). Previsão de chegada às 21:40hs. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Hospedagem em hotéis com café da 
manhã;  

 Traslados de chegada e saída 
conforme o programa 

 Seguro viagem; 

 Visita panorâmica com guias locais 
conforme o programa. 

 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 

 

  Refeições e passeios não 
mencionados no programa; 
 
 
 

 

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a alteração e reajuste sem prévio aviso): 

 A Partir de U$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Dolar) parcelado em até 06 vezes nos cartões Visa ou 
Mastercard (COTAÇÃO DO DIA) 

 

FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE: 

 Em apto duplo  R$ 17.500,00 

 Cartão de crédito em ate 10x sem juros,Transferencia Bancarias e Pix; 

 Aceitamos todos os cartões de credito. 
 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp) 
                                                                Site: www.avellartour.com.br 

 Facebook: Avellartour  

 Instagram: @AvellartourOficial  
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br  

 

http://www.avellartour.com.br/

