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Lavanda na
Provença:
Pontes e os Lugares de
Espetáculo na Antiguidade

1º DIA – LISBOA / MARSELHA
Comparência dos participantes no aeroporto de
Lisboa 2h antes da partida
para formalidades de embarque num voo TAP com destino
a Marselha. Acolhimento pelos
nossos serviços e transfer para o
centro da cidade. Almoço em restaurante local. De tarde, visita panorâmica de Marselha, com entrada no
Forte St Jean e no Museu das Civilizações Europeias e do Mediterrâneo.
Ao final do dia, visita do Santuário de
Nossa Senhora de La Garde, com vista
panorâmica sobre a cidade de Marselha.
Alojamento no melhor hotel de Marselha –
Hotel Intercontinental Marseille 5*****.
2º DIA – MARSELHA / ARLES / MARSELHA
Pequeno almoço no hotel e saída para Arles.
Iniciaremos esta viagem com o reconhecimento da forte influência romana, designadamente
através dos vestígios dos seus lugares de espetáculo, bem como as fabulosas termas de Constantino que, já em época tardia, no século IV, recordam os tempos áureos de Roma, pois trata-se
de um dos exemplares mais bem conservados da
Gália. Mas poderemos ainda deixar-nos levar pelo
encantamento da arquitetura românica da Igreja de
St. Trophine, cuja importância se acentua pelo facto
de se ter tornado num dos pontos de partida da Via
Tolosana, uma das mais importantes rotas francesas
para Santiago de Compostela. Almoço em restaurante local. De tarde, visita de Saint Gilles du Gard.
Regresso a Marselha no final do dia. Alojamento no
hotel.

COM FILOMENA BARATA
Será com o odor a lavanda, associada à
serenidade, que nos propusemos fazer
este Itinerário.
Pelo seu perfume e qualidades tranquilizantes, a alfazema, uma das espécies de lavanda, já era usada por
Gregos e Romanos nos banhos.

3º DIA – MARSELHA / BAUX DE PROVENCE / MARSELHA
Pequeno almoço no hotel e saída para visita de
Baux de Provence. Visita do Castelo de Baux de
Provence, a Igreja de São Vicente e Carrieres de Lumieres . Almoço em restaurante local.
De tarde, visita do sitio arqueológico de Glanum
em St Remy de Provence. A tarde deste dia será
dedicada a conhecer ainda o sítio arqueológico de
Glanum, onde um arco de trifunfo soberbo assinala
o fim da conquista da Gália pelos romanos, cerca de
49 a.C. Mas, antes disso, poderemos ver a fabulosa
fortificação de Baux de Provence, aproveitando os
afloramentos rochosos, localizada numa paisagem
ímpar, nos Alpilles. Regresso a Marselha. Alojamento no hotel.
4º DIA – MARSELHA/ NÎMES / PONT DU GARD /
MARSELHA
Pequeno almoço no hotel e saída em direção a Nîmes, cidade onde nos espera a «Maison Carrée»,
esse belíssimo templo, cuja beleza e estado de con-

servação nos espantam ainda hoje. Mas também
poderemos observar a grandiosidade das Arènes
de Nîmes, um anfiteatro cujas dimensões nos esmagam, construído por volta de 70 d. C. Trata-se de um
dos mais característicos edifícios lúdicos da arquitectura romana, constituído por uma arena e uma
área para espectadores. Almoço em restaurante
local e saída em direção ao grandioso aqueduto da
Pont du Gard que, se por um lado, nos demonstra
essa enorme capacidade de construir, também nos
confirma o cuidado que os Romanos tinham com o
abastecimento de água às suas cidades e campos.
Alojamento no hotel em Marselha.
5º DIA – MARSELHA / AVIGNON / ORANGE / MARSELHA
Depois do pequeno almoço, saída para visita de
Avignon. Visita do Palácio dos Papas e Pont d’Avignon.Almoço em restaurante local. De tarde visita de
Orange, a destacar o Teatro Antigo e o Museu. Regresso a Marselha e alojamento no hotel.
6º DIA – MARSELHA / MUSEU DA LAVANDA / GORDES / ROUSSILON / SÉNANQUE / MARSELHA
Pequeno almoço e saída para visita de dia inteiro
ao interior da Provença. Será com o odor a lavanda,
associada à seneridade, que nos propusemos fazer
o Itinerário deste dia. Pelo seu perfume e qualidades
tranquilizantes, a alfazema, uma das espécies de lavanda, já era usada por Gregos e Romanos nos banhos. Visita do Museu da Lavanda, seguida de breve
visita de Gordes, do Sendeiro de Ocre de Roussillon.
Foram esses mesmos Romanos que deixaram em
Roussion vestígios notáveis no território que, outrora, fazia parte da Gallia Narbonensis. Almoço entre
visitas. No final da tarde, visita da abadia de Senanque. Regresso a Marselha. Alojamento no hotel.
7º DIA – MARSELHA / ABBAYE SILVACANE / PLATEAU DE VALENSOLE / AIX-EN-PROVENCE /
MARSELHA
Pequeno almoço no hotel e saída para visita da
Abadia de Silvacane, um mosteiro cisterciense, cujo
nome diz-se associado a um «bosque de canas»
(silva canae) é um dos mais importantes exemplares Provença. No silêncio da Igreja e dos Claustros
quase podemos ouvir ecoar os passos dos monjes
que a partir do século XIII aí habitaram, pois, a Igreja
foi edificada entre 1175 e 1230. Visita dos campos de
lavanda de Valensole. Almoço em restaurante local
e, no final do dia, visita panorâmica de Aix-en-Provence. Regresso a Marselha. Alojamento no hotel
8º DIA – MARSELHA / SAINT CYR SUR MER / CASSIS / MARSELHA / LISBOA
Pequeno almoço no hotel e saída para visita do
Museu de Tauroetum em Saint Cyr Sur. Passeio de
barco nas famosas Calanques de Cassis. Almoço em
restaurante local seguido de transfer para o aeroporto de Marselha para formalidades de embarque
em voo com destino a Lisboa.

DE 08 A 15 JULHO 2017
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN
(PARTIDA DE LISBOA)

2.395 €

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

685€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Filomena Barata
durante a viagem;
• Acompanhamento por um elemento da Tryvel
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso
Lisboa /Marselha / Lisboa, em voo regular TAP com
direito a 1 peça de bagagem com 23 kg;
• 7 noites no hotel Intercontinental Marseille 5*****em
regime de alojamento e pequeno almoço;
• Meia pensão ( 8 almoços incluídos);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais de expressão portuguesa ou espanhola;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa:
Mucem / Fort Saint Jean / Notre Dame de la garde
/ Arles: Les Arenes, Teatro, St Trophime, Abadia de
Saint Gilles , Carrières de Lumieres, Castelo de baux
de Provence, Pont du Gard, Nîmes: Les Arènes,
Maison Carré, Tour Magne/ Palácio dos Papas e Pont
d’Avignon / Orange: Teatro antigo e Museu / Museu da
lavanda / Sendeiro de Ocre / Abadia de Senanque /
Abadia de Silvacane / Museu Tauroteum;
Passeio de barco nas Calanques de Cassis;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível
no montante de 86,63 € (à data de 26.01.2017 – a
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da
documentação);
• Seguro Multiviagens.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;
• Despesas de carácter particular designados como
extras.

