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1º DIA – LISBOA / TOU-
LOUSE / CARCASSON-

NE
07h05 – encontro dos par-

ticipantes no Terminal 1 do 
Aeroporto de Lisboa.

09h05 – partida em voos Tap 
Air Portugal (TP 492) para Tou-

louse. 12h00 – chegada a Toulou-
se e formalidades de desembar-

que.
Transporte privativo para o restau-

rante onde será servido o almoço. De 
tarde visita panorâmica de Toulouse, 

cidade rosa na região da Provença. Para 
além do caráter inovador, Toulouse tem 

um rico passado histórico presente nos 
edifícios religiosos e também nos palácios 

que foram testemunhas da idade do ouro. 
Destaque para a Igreja de Nossa Senhora de 

Taur, construída no séc.XVI, no local onde se diz 
ter parado o touro que arrastou Saturnin (San-
to Sernin) até à morte. Continuação da viagem 
para Carcassonne, verdadeira joia medieval 
rodeada por 3 Km de muralhas e 52 torres. 
Check-in no Hotel Des Trois Couronnes 4****. 
Jantar e alojamento.

2º DIA – CARCASSONNE
Visita desta cidade, situada no cruzamento que 
une o Mediterrâneo ao Atlântico, foi classifica-
da como Património Mundial da Humanidade 
em 1997. Visita panorâmica da “Cité”, construí-
da sobre as ruinas de uma fortaleza romana, foi 
no Séc. XIII um dos centros de combate contra 
os cátaros, percorreremos com o nosso guia, as 
fortificações exteriores e o emaranhado de rue-
las medievais. Almoço durante as visitas. Tarde 
livre para explorar a cidade por conta própria. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – CARCASSONNE / AVIGNON
Partida em direção a Avignon, capital do Cris-
tianismo na Idade Média. Chegada e almoço 
em restaurante local. Esta cidade está situada 
na margem esquerda do rio Ródano, foi duran-

te vários anos a residência dos Papas da Igreja 
Católica. Visita ao centro histórico, Património 
da Humanidade pela UNESCO, com destaque 
para o conjunto arquitetónico episcopal, Palá-
cio dos Papas, uma das maiores construções 
góticas da Europa, e a Ponte de Avignon. Ins-
talação no Hotel Avignon Centre 4****, jantar e 
alojamento.

4º DIA – AVIGNON / ARLES / AVIGNON
Saída rumo a Arles, cidade que chegou a ser 
a capital Gaulesa de Roma, envolvida por um 
ambiente de beleza excecional nas margens 
do Ródano que apaixonou Van Gogh e atraiu 
Gauguin e Picasso. Visita a pé, ao centro histó-
rico da cidade com destaque para o Anfiteatro 
Romano e Le Café La Nuit, local onde Van Gogh 
se inspirou para criar uma das suas mais famo-
sas obras – Terraço do Café à Noite. Almoço 
durante as visitas. Regresso a Avignon. Jantar 
e alojamento.

5º DIA – AVIGNON / MARSELHA / LISBOA
Partida para Marselha e almoço em restauran-
te. Início das visitas a Marselha, cidade fundada 
pelos Gregos no séc. VII e Capital Europeia da 
Cultura em 2013. Visita panorâmica com desta-
que para a zona do Velho Porto, que atualmen-
te acolhe apenas barcos pequenos mas que é 
bem conhecido pelo seu mercado de peixe. 
Subida em comboio turístico até à Basílica de 
Notre Dame de la Garde, edifício mais emble-
mático de Marselha, edificado no ponto mais 
alto da cidade, com o seu campanário de 46 
m de altura e um interior ricamente decorado. 
Partida em direção ao aeroporto de Marselha. 
19h00 – partida em voos Tap Air Portugal para 
Lisboa. 20h20 – Chegada ao Aeroporto Lisboa.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Toulouse | Marselha / Lisboa, em voos regulares 
Tap Air Portugal com direito a 1 peça de bagagem até 23 
kg;
• 4 noites de alojamento em hotéis de 4****mencionados 
ou similares;
• Refeições de acordo com o presente programa (4 
pequenos-almoços, 5 almoços e 4 jantares);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias 
locais em português ou espanhol;
• Guias acompanhantes durante todo o circuito (de 
Toulouse a Marselha) e de Lisboa a Lisboa;
• Todas as entradas mencionadas no programa em 
Toulouse (Igreja Nossa Senhora de Taur), Avignon 
(Palácio dos Papas), Arles (Anfiteatro) e Marselha 
(comboio turístico);
• Acompanhamento Tryvel durante toda a viagem;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 125€ (a reconfirmar e atualizar na altura da 
emissão da documentação);
• Seguro Multiviagens;
• Bolsa de documentação;
• Todos os impostos aplicáveis.
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
Despesas de caráter particular designadas como extras.

16 A 20 JUNHO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.120€

200€

FRANÇA
COM VITOR CASUL


