PEREGRINAÇÃO
A

FRANÇA

4 a 9 MAIO 2019
Acompanhada pelo
Pe. José Carlos Nunes
1º DIA LISBOA / PARIS / LISIEUX

Embarque e partida às 08h00 em voo da TAP com destino a Paris. Chegada e transporte em autocarro para Lisieux.

2º DIA LISIEUX / MONTE SAINT-MICHEL / SAINT-MALO / RENNES

Partida para o Monte Saint-Michel; visita da abadia beneditina que fica situada num rochedo em frente a Calais, no norte de França.
Saída para Saint-Malo, cidade dos corsários, de bonitas, estreitas e típicas ruelas. Continuação para Rennes.

3º DIA RENNES / TOURS

Visita da cidade de Rennes, capital da Bretanha. Continuação para Tours, capital da região da Touraine, com destaque para a
catedral de Saint Martin.

4º DIA TOURS / CASTELOS DO LOIRE / PARIS

Partida para os castelos do Loire, visita do castelo de Chenonceau, situado numa ilhota do rio Cher, que é um dos mais belos
palácios do Renascimento francês. Continuação para visita do castelo de Chambord, que foi edificado a partir de 1519 por Francisco I sob um desenho de Domenico da Cortona. Estes castelos integram a área classificada Património Mundial pela UNESCO e
designada Vale do Loire entre Sully-sur-Loire e Chalonnes. No final das visitas, partida para Paris.

5º DIA PARIS

Visita da Cidade Luz, passando pelos principais pontos turísticos como a Torre Eiffel, os Campos Elísios, a Praça dos Inválidos, a
Opéra, a Madeleine (entrada incluída), a Igreja da Medalha Milagrosa (entrada), a Praça da Concórdia e Notre Dame – Catedral de
Paris (entrada incluída). No final das visitas, cruzeiro de uma hora pelo rio Sena num dos famosos “bateaux-mouche”.

6º DIA PARIS / LISBOA

Durante a manhã, visita da Basílica do Sagrado Coração, com subida no funicular, no topo de Montmartre. Almoço. Após o almoço,
partida para o aeroporto de Paris. Voo às 16h40 na TAP com destino Lisboa.

Preços por pessoa

Preço-base
Mínimo 30 pessoas

Preço-base
Mínimo 20 pessoas

Em quarto duplo

1.470,00 €

1.590,00 €

Suplemento por
quarto individual

285,00 €

Programa-base inclui:
•V
 oos regulares em classe turística, com franquia de uma peça
máximo 23 kg de bagagem;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis (em vigor);
• Transporte entre aeroportos e hotéis e vice-versa;
• Estadia de 5 noites em hotéis de 4* e 3* ;
• Regime de pensão completa diária, conforme se indica no presente
programa (5 pequenos-almoços; 6 almoços e 5 jantares);
• Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado;
• Acompanhamento por técnico da Pteam desde e até ao aeroporto
de Lisboa;
Organização:

Para inscrições e informações:
PAULA CANELHA
Rua D. Pedro de Cristo, n.º 10
1749-092 Lisboa | Tel. 218 437 620
sede@paulus.pt

Inscrições até ao dia
3 de fevereiro de 2019
com entrega de sinal no valor de
350 € por pessoa para garantir
a reserva.

• Guia local de língua portuguesa/espanhola em Lisieux; Monte
Saint-Michel; Saint-Malo; Rennes; Tours; Castelos Loire; Paris;
• Entradas pagas em museus e monumentos (Catedral de
Lisieux; Abadia Monte Saint-Michel; Catedral Tours; Castelos
de Chenonceau e Chambord; Igreja Madeleine; Notre Dame;
Funicular para subir e descer a Montmartre);
• Cruzeiro de uma hora no rio Sena;
• Taxas de alojamento;
• Seguro de viagem.

