
Normandia
e Vale do Loire

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Porto ou Lisboa / Nantes/Lisboa ou Porto 
em voos Tap Air Portugal com direito ao transporte de 23kgs 
de bagagem;
• Todos os transportes indicados no itinerário;
• Estadia durante 6 noites em hotéis de 4* e 3*, conforme 
informado no itinerário (os mencionados ou similares);
• Refeições incluídas: 6 pequenos almoços, 6 almoços e 6 
jantares,sem bebidas;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário:
• Entradas incluídas: Castelo de Angers, Castelo de Amboise, 
Castelo de Chenonceau, Castelo de Blois, Castelo de 
Chambord, Catedral de Chartres, Catedral de Rouen, Abadia 
dos Homens e das Mulheres, Museu do Desembarque, 
Museu da Tapeçaria em Bayeux, Abadia do Mont St. Michel;
• Guias locais de idioma português ou castelhano conforme 
disponibilidade;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem com documentação e livro de viagem 
sobre o destino;
• Taxas hoteleiras de turismo e serviço e IVA em vigor à data 
de 05.02.2018;
• Acompanhamento permanente por um representante 
Tryvel;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (€ 101,32 à 
data de05.02.2018, sujeitas a reconfirmação e atualização na 
altura da emissão da documentação).
• Auriculares durante toda a viagem para ouvir as 
explicações dos guias locais;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Outros extras/despesas de carácter pessoal, tais como 
telefonemas, mini-bar, lavandaria, etc;
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído no 
presente programa.

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

FRANÇA

04 A 10 SETEMBRO 2018

1º DIA – PORTO OU LISBOA / 
NANTES / ANGERS / TOURS

Comparência nos aeroportos 
de Lisboa e Porto, 120 minutos 

antes da partida. Assistência nas 
formalidades de embarque.

PARTICIPANTES COM PARTIDA DO 
PORTO :

06h15 – Partida em voo da Tap com 
destino a Lisboa.

07h15 – Chegada a Lisboa e mudança de 
avião.

08h15 – Partida em voo da Tap com destino 
a Nantes.

PARTICIPANTES COM PARTIDA DE LISBOA :
08h15 – Partida com destino a Nantes. Chegada 

ao aeroporto de Nantes pelas 11h15 e partida 
para Angers no coração do Vale do Loire, 

cidade proclamada Património da Humanidade 
pela UNESCO. Almoço em restaurante. De tarde, 

visita do Castelo de Angers do séc. XIII, uma das 
fortalezas medievais mais bem conservadas de 

França e que abriga a maior tapeçaria medieval do 
mundo, a ”tapeçaria do Apocalipse”, com 103 m de 

comprimento, tecida pelo Duque Luís I de Anjou no 
fim do século XIV e que está exposta numa galeria 

inteiramente renovada para a boa conservação da 
obra que realça a riqueza dos coloridos e das técnicas 

de tecelagem. O castelo abriga também um acervo de 
tapeçarias dos séculos XV e XVI. Continuação para Tours 

e panorâmica da cidade. Chegada ao Hotel Novotel Tours 
Centre 4****. Jantar em restaurante e alojamento no hotel.

2º DIA – TOURS / AMBOISE / CHENONCEAU / BLOIS / TOURS
Após o pequeno almoço, saída em direção a Amboise, em 

pleno Vale do Loire, para visita do seu Castelo. Construído 
num promontório com vista para o Loire de forma a controlar 

um estratégico vau, que foi substituído na Idade Média por 
uma ponte, o castelo começou a sua vida no século XI, quando 
o notável Fulque III o Negro, Conde de Anjou, que reconstruíu a 
fortaleza em pedra. Ampliado e melhorado ao longo do tempo, no 
dia 4 de Setembro de 1434, o edifício foi confiscado e adicionado 
por Carlos VII aos bens da Coroa, depois do seu proprietário, Louis 
de Amboise, ter sido acusado de conspiração contra Luís XI e 
executado em 1431. Uma vez nas mãos Reais, o castelo tornou-se 
num dos favoritos dos reis franceses; Carlos VIII de França, que aqui 
nasceu e faleceu, decidiu fazer extensas reconstruções, começadas 
em 1492 ao estilo do gótico flamboyant francês tardio e, depois 
de 1495 empregou dois mestres pedreiros italianos, Domenico 
da Cortona e Fra Giocondo, que providenciaram para Amboise 
alguns dos primeiros motivos decorativos renascentistas alguma 
vez vistos na arquitetura francesa. Continuação para Chenonceau 
para visita do seu Castelo. O primeiro foi construído no local de 
um antigo moinho, em posição dominante sobre as águas do rio 
Cher, algum tempo antes da sua primeira menção num texto, no 
século XI. O atual palácio foi construído pelo arquiteto Philibert 
Delorme, e a sua história está associada a sete mulheres de 
personalidade forte, duas das quais rainhas de França. Sendo uma 
mistura entre o Gótico tardio e o Renascimento inicial, o Castelo 
de Chenonceau e os seus jardins estão abertos ao público. Sem 
contar com o Real Château de Versailles, Chenonceau é o mais 
visitado castelo em França. Após a visita, almoço em restaurante. 
De tarde, prosseguimento para Blois para panorâmica da cidade e 
visita do seu castelo. Além de residência de vários Reis da França, 
também foi o local onde o Arcebispo de Reims abençoou Joana 
d’Arc, em 1429, antes de esta partir com o seu batalhão para 
combater os ingleses em Orleães. Erguido no centro da cidade 
de Blois, compreende vários edifícios construídos entre o século 
XIII e o século XVII, ao redor do pátio principal. A sua mais famosa 
peça de arquitetura é a magnifica escadaria em espiral, na ala de 
Francisco I. Em 1841, sob a direção de Luís Filipe I, o Castelo de 
Blois foi classificado como monumento histórico. Foi restaurado 
e transformado num museu. Incluído na visita ao palácio está 
o gabinete onde Catarina de Médici, supostamente, guardaria 
os seus venenos. Provavelmente, o “chamber of secrets” tinha 
um propósito bem mais banal: exibir objetos preciosos para os 
convidados. Após a visita,regresso a Tours. Jantar em restaurante 
e alojamento no Hotel.

3º DIA – TOURS / CHAMBORD / CHARTRES / ROUEN
Após o pequeno almoço, saída para visita do Castelo de 
Chambord. Embora seja o maior palácio do vale do rio Loire, foi 
construído apenas para servir de pavilhão de caça para Francisco I 
de França, que mantinha a sua residência no Château de Blois e no 
Château d’Amboise. O projeto original do Château de Chambord 
é atribuído, apesar de várias dúvidas, a Domenico da Cortona. 
Chambord foi alterado consideravelmente ao longo dos vinte 
anos que durou a sua construção (1519 – 1547). Próximo do final 
da obra, o Rei Francisco I exibiu o seu enorme símbolo de poder e 
riqueza, ao convidar o seu velho
inimigo, o imperador Carlos V, para Chambord. Continuação para 
Chartres. Chegada e almoço em restaurante. De tarde, visita da 
cidade com destaque para a famosa Catedral que teve a sua 

construção iniciada em 1145 e foi reconstruída após um incêndio 
de 1194. Marca o zénite da arte gótica na França. A vasta nave, em 
puro estilo gótico, os adornos com estátuas finamente esculpidas de 
meados do século XII e as magníficas janelas com vitrais dos séculos 
XII e XIII, todas em notável estado de conservação, combinam-se 
para formar uma obra-prima inigualável. Continuação para Rouen. 
Chegada ao Hotel Ibis Rouen Centre Cathédrale 3*** Jantar em 
restaurante e alojamento no Hotel.

4º DIA – ROUEN / HONFLEUR / CAEN
Após o pequeno almoço, visita do centro histórico de Rouen, a 
capital da Normandia, cidade muito apreciada por Victor Hugo 
e que guardou um património excecional do qual se destaca a 
gótica Catedral Notre Dame (entrada incluída), as casas debruadas 
a madeira, que compõem a Velha Rouen; a rua do Grande Relógio; 
a Praça do Velho Mercado, local onde foi martirizada Santa Joana 
D`Arc e onde hoje se ergue uma moderna igreja em sua memória. 
Continuação para Honfleur pequena cidade marítima, com as suas 
ruelas pitorescas e casas antigas, que conserva o seu porto de pesca. 
Visita de Honfleur e da sua igreja. Passagem pela Ponte rodoviária 
da Normandia que abrange o Rio Sena ligando Le Havre a Honfleur. 
Oseu comprimento total é 2.143,21 m (856 m entre 2 pilastras). A 
ponte foi projetada por Michel Virlogeux com a ajuda de Igor Zizic. 
Os arquitetos foram François Doyelle e Charles Lavigne. A pedra 
fundamental foi lançada em 1988. Almoço em restaurante. De tarde, 
continuação para Caen, e visita da capital da Baixa Normandia com 
visitada Abadia dos Homens e da Abadia das Mulheres. A Abadia das 
Mulheres foi fundada como um mosteiro beneditino de freiras no final 
do século XI por Guilherme, o Conquistador, e sua esposa Matilde 
de Flandres bem como a Abadia dos formalmente conhecida como 
Abadia de São Estêvão. As obras iniciaram em 1062, começando pela 
parte de trás e terminaram em 1130. Matilde, que morreu em 1083, 
foi enterrada no coro sob um bloco de mármore preto. Tratam-se 
dos edifícios românicos mais importantes na Normandia. Chegada 
ao Hotel Adagio Caen Centre 4**** e check in. Jantar em restaurante. 
Regresso ao Hotel e alojamento.

5º DIA – CAEN / PRAIAS DO DESEMBARQUE / ARROMAMNCHES / 
BAYEUX / CAEN
Após o pequeno almoço, partida em direção á zona das Praias do 
Desembarque. Paragem na Praia de Omaha local das operações de 
desembarque durante a invasão da Normandia pelos Aliados, também 
conhecida como Operação Overlord e Operação Neptuno, durante a 
Segunda Guerra Mundial. O desembarque começou na terça-feira, 6 
de Junho de 1944 (DiaD), com início às 00h15min. Seguiremos para 
o Cemitério Americano, que reune 9.386 lápides e o Jardim dos 
Desaparecidos. Paragem em Arromanches onde se podem ver os 
restos do porto artificial criado pelas tropas que tomaram parte do 
Desembarque do dia D. Visita do Museu do Desembarque. Almoço 
em restaurante. Continuação para Bayeux e visita do Museu da 
Tapeçaria que relata a conquista de Inglaterra pelos Normandos. 
A tapeçaria de Bayeux é um imenso tapete bordado, datado do 
século XI, que descreve os eventos-chave da conquista normanda 
da Inglaterra por Guilherme II da Normandia, sobretudo a batalha 
de Hastings (14 de outubro de 1066). Quase metade das cenas, no 
entanto, descrevem fatos anteriores à própria batalha. Embora muito 
favorável a Guilherme o Conquistador (a ponto de ser considerada 
como uma obra de propaganda), a tapeçaria tem um inestimável 
valor documental acerca do século XI na Inglaterra e na Normandia, 
incluindo vestuário, castelos, navios e condições de vida da época. 
Em 1729 a tapeçaria foi redescoberta por estudiosos, quando estava 
a ser exibida na Catedral de Bayeux. Está inscrita desde 2007 na 
Memória do Mundo pela UNESCO. Regresso ao Hotel. Regresso a 
Caen. Jantar em restaurante e alojamento no Hotel.

6º DIA – CAEN / MONT ST.MICHEL / SAINT MALO / NANTES
Após o pequeno almoço,saída em direção ao Mont. St. Michel, local 
de rara beleza, Património da Humanidade pela UNESCO. Resistindo 
a todos os assaltos ingleses, tornou-se num lugar simbólico da 
identidade nacional, onde se diz que o Arcanjo São Miguel terá 
aparecido no séc. VIII ao bispo de Avranches; aqui existe, hoje um 
conjunto arquitectónico vulgarmente intitulado“a Maravilha do 
Mundo Ocidental”. Visita pedestre com guia local ao Mont St. Michel, 
incluindo a entrada na Abadia. Continuação para St. Malo. Almoço em 
restaurante. De tarde, visita da cidade dos Corsários, cuja riqueza do 
património reflete os grandes momentos da História da cidade. Visita 
ao centro histórico com destaque para o Castelo e Torre Solidor, 
Catedral de Saint-Vicent e para as muralhas, com bonitas vistas sobre 
o mar e o rio Rance, de onde poderemos constatar a impressionante 
amplitude das marés, uma das maiores a nível mundial. Continuação 
para Nantes e panorâmica da cidade com destaque para o Castelo 
dos Duques da Bretanha que alberga atualmente o Museu de Hisória 
de Nantes(exterior) e para a Catedral de S. Pedro e S. Paulo, concluida 
em 1893, notável pelos seus portais góticos e onde está sepultado 
Francisco II, último duque da Bretanha. Jantar em restaurante e 
alojamento no Hotel Mercure Nantes CentreGare 4****.

7º DIA – NANTES / LISBOA OU PORTO
Pequeno almoço no hotel e transporte para o aeroporto de Nantes. 
Assistência nas formalidades de embarque e partida em voo Tap ás 
11h55 com destino a Lisboa.
12h55 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.
Participantes com destino ao Porto :
14h00 – Partida em voo da Tap com destino ao Porto.
15h00 – Chegada ao Porto, ao aeroporto Francisco Sá Carneiro.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1 685€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

330€


