
SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Junho: 15 e 22
Julho: 06 e 20 
Agosto: 03, 24 e 31
Setembro: 07 e 14
Outubro: 12

1° DIA - BRASIL / PARIS (FRANÇA) 
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Paris. 

2° DIA - PARIS 
Chegada no aeroporto de Paris, a capital da França. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Paris até o hotel INCLUSO.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no 
hotel. Noite livre 

3° DIA - PARIS 
Após o café da manhã BUFÊ, saída para um tour panorâmico de meio 
dia pela cidade, passando pelo Arco de Triunfo, pela Avenida de 
Champs- Élysées, pela Torre Eiffel, pelo Hotel de Ville (a prefeitura de 
Paris), pelo Rio Sena, pela Catedral de Notre Dame, pelos Jardins de 
Luxemburgo, pela Ponte Neuf, pelo Túnel da Ponte de l ‘Alma, pelos 

bairros de Montparnasse, Marais, Bastille e St. Germain-des-Prés e pelos 
Museus D’Orsay e Louvre. A tarde será livre para continuar conhecendo 
essa cidade que é considerada a que mais turistas recebe no mundo. 
Noite livre. 

4° DIA - PARIS 
Café da manhã BUFÊ. Dia livre para continuar se encantando com essa 
maravilhosa cidade. Sugerimos um Tour OPCIONAL guiado ao Museu 
do Louvre, ao Palácio de Versailles ou ao Parque Euro Disney. Noite livre. 

5° DIA - PARIS / EPERNAY / DIJON 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Epernay, onde visitaremos 
a famosa cave do champagne Moet & Chandon, com degustação 
no final da visita (ENTRADA E DEGUSTAÇÃO INCLUSAS). Caso a Cave 
Moet & Chandon não esteja disponível, a visita será à Cave Vranken 

Paris - 3 noites | Dijon - 2 noites | Lyon - 2 noites | Aix-En-Provence - 1 noite | Nice - 4 noites
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Pommery. Finalizada a visita continuaremos com destino a Dijon, a 
capital da Borgonha. Chegada e acomodação no hotel. Noite livre. 

6° DIA - DIJON 
Café da manhã BUFÊ. Hoje de manhã, faremos uma visita panorâmica 
pela cidade de Dijon, uma das mais importantes cidades da França. 
Dijon é a capital da Borgonha, a terra da mostarda, famosa pelo seu 
esplendor arquitetônico, herança dos Duques de Borgonha que 
fizeram desta província uma das maiores potências culturais da 
Europa Renascentista. No nosso citytour panorâmico conheceremos o 
Palais des Ducs, a bela Igreja de Saint Michel, a típica rua Verrerie e a 
Place d´Arcy. A tarde será livre para continuar conhecendo o centro 
histórico de Dijon e apreciar a culinária regional com pratos típicos a 
base de mostarda de Dijon. Noite livre.

7° DIA - DIJON / CÔTE D’OR / BEAUNE/ LYON 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Lyon a terceira maior 
cidade da França. No caminho conheceremos a Côte D´Or a mais 
famosa rota dos vinhos da Europa, que tem este nome por causa 
da cor dourada avermelhada do solo da região. Em continuação, 
conheceremos a cidade de Beaune, uma das mais charmosas cidades 
da França com o seu mercado à moda da Idade Média e o famoso 
Hotel-Diêu, uma antiga hospedaria e jóia da arquitetura medieval com 
suas telhas vitrificadas multicoloridas, incluindo uma degustação de 
vinhos em uma cave da região (DEGUSTAÇÃO INCLUSA). Finalizada a 
visita a Beaune continuaremos a nossa viagem com destino a Lyon. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

8° DIA - LYON 
Café da manhã BUFÊ. Após o café da manhã faremos uma visita 
panorâmica por Lyon que já foi a capital dos legendários gauleses e 

hoje abriga o maior patrimônio Renascentista do mundo, depois de 
Veneza e Florença. No nosso citytour panorâmico conheceremos a 
charmosa Vieux Lyon, às margens do Rio Saône, a catedral medieval 
de St. Jean, com seu relógio astronômico, a curiosa Basílica de Notre 
- Dame de Fourvière, a esplêndida Place da La Comèdie, a Rue de la 
République e a Place du Terreaux, com a moderna ópera de Lyon. A 
tarde será livre para explorar mais um pouco essa bela cidade.
Noite livre. 

9° DIA - LYON / AVIGNON / ARLES / AIX-EN-PROVENCE 
Café da manhã BUFÊ. Hoje continuaremos a nossa viagem com 
destino a Aix-em-Provence, a “Cidade das Mil Fontes” que já foi 
capital da Provence e cuja charmosa arquitetura e luminosa atmosfera 
foram traduzidas nos quadros de Cèzanne, seu filho mais ilustre. No 
caminho conheceremos Avignon, conhecida como o “Vaticano 
Francés“, já que foi o centro do mundo católico romano no século 
XIV, onde viveram nove Papas. Visita ao Palais des Papes (INGRESSO 
INCLUSO), considerado o maior Palácio Gótico da Europa e um misto 
de palácio, igreja e fortaleza, reconhecido como o mais importante 
monumento do Sul da França. A seguir chegaremos a Arles, cidade 
onde os estilos provençal e romano coabitam harmoniosamente. Esta 
cidade é classificada como de Arte e História, e seus monumentos 
estão inscritos no patrimônio mundial da humanidade pela Unesco 
desde 1981. Na visita panorâmica passaremos pelo Anfiteatro Romano 
no estilo do Coliseu, o Teatro Antigo e a Praça da Prefeitura (Hotel de 
Ville). Finalizada a visita continuaremos com destino a Aix-en-Provence. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

10° DIA - AIX-EN-PROVENCE / ST. TROPEZ / NICE 
Após o café da manhã BUFÊ, saída para tour panorâmico de meio 
dia pela cidade universitária de Aix-en-Provence, famosa por ter suas 
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paisagens retratadas por Cézanne. Visitaremos o Mercado Provençal, 
a Catedral de São Salvador com seu Batistério e conheceremos suas 
diversas fontes na avenida principal “ Cour Mirabeau “, que divide o 
bairro medieval do bairro do século XVII. À tarde, continuaremos a 
nossa viagem com destino a Nice, a capital da charmosa Côte D´Azur 
reconhecido como um dos maiores balneários do Mediterrâneo. No 
caminho faremos uma breve visita a St. Tropez, antigo vilarejo de 
pescadores que foi destacado em suas pinturas por Signac e Matisse, 
e que ficou famosa graças a atriz francesa Brigitte Bardot. Finalizada a 
visita, continuação com destino a Nice. Chegada em Nice e citytour 
panorâmico passando pela sua avenida mais famosa: a Promenade des 
Anglais, com mais de cinco quilômetros de extensão ao longo do litoral 
margeando o mar Mediterrâneo. Conheceremos a Cidade Velha e a 
área de Cimiez com destaque para o Museu Chagall e o Museu Matisse. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

11° DIA - NICE / CÔTE D’AZUR / CANNES / ANTIBES / CAP 
D´ANTIBES/ NICE 
Café da manhã BUFÊ. O dia hoje está reservado para conhecermos e 
descobrirmos o melhor da badalada Riviera Francesa: a Côte D` Azur, 
a 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 a cada ano passam suas férias 
aqui no verão europeu. Conheceremos Cannes, a capital do cinema 
e do jetset europeu, com as suas praias de areia fina e a badalada 
Croisette, o calçadão à beira-mar ladeado por palácios e palmeiras. 
Regressando a Nice passaremos por Antibes e Cap D`Antibes, antigas 
aldeias de pescadores que se tornaram símbolo máximo do luxo da 
Riviera Francesa e onde Picasso viveu durante uma importante parte 
da sua vida. Noite livre. 

12° DIA - NICE / GRASSE / ST. PAUL DE VENCE / NICE 
Café da manhã BUFÊ. Hoje visitaremos Grasse que, desde o século 
XVI, é a capital mundial dos perfumes que, por aqui, nascem de 
uma “alquimia”única das flores, das ervas e do sol da Provence. A 
seguir visitaremos St. Paul-de-Vence, cidadezinha de conto de fadas. 
Passearemos pelas suas pequenas ruas entrelaçadas, admirando suas 
casinhas floridas e descobriremos assim porque esta é a segunda 
cidade mais visitada da França. No final da visita regressaremos a Nice. 
Noite livre. 

13° DIA - NICE / MÔNACO / NICE 
Café da manhã BUFÊ. Hoje viveremos um dia de Reis, conheceremos 
o Principado de Mônaco, um estado soberano com apenas dois 
quilômetros quadrados, governado pela dinastia dos Grimaldi, a 
mais antiga monarquia ainda no poder no mundo. Na nossa visita 
panorâmica conheceremos: o Jardim Tropical, a Igreja de Santa Devota, 
o Porto, o Palácio Real, o mais famoso Cassino do mundo, e o Circuito 
de rua de Mônaco, cenário da mais famosa, charmosa e tradicional 
prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Terminado o citytour 
retornaremos a Nice. Noite livre. 

14° DIA - NICE / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Nice INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

Champs-Elysees à noite - Paris

8382



• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais 
falando Português ou Espanhol; 

• Visita a cave Moet & Chandon em Epernay com degustação INCLUSA. 
Caso a Cave Moet & Chandon não esteja disponível, a visita será à 
Cave Vranken Pommery; 

• Degustação de vinhos em cave tradicional em Beaune; 
• Ingresso INCLUSO no Palais des Papes em Avignon.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA,
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
GLAMOUROSA	FRANÇA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, primeira superior e luxo, 
passeios, ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que 
torna a experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT

Paris  Catalogne Paris Gare
  Montparnasse P 
  Pullman Montparnasse PS 
Dijon  Grand Hotel De
	 	 La	Cloche	(Ex	Sofitel
  Dijon La Cloche) PS 
  Océania Le Jura P
  Philippe Le Bom P
Lyon	 	 Sofitel	Lyon	Bellecour	 L
  Radisson    Blu Lyon P
Aix-en-Provence Aquabella  P
  Le Pigonnet  P
  Grand Hôtel Roi René
  Aix-en-Provence Centre P
Nice	 	 Holiday	Inn	Nice	 P
  Beau Rivage  P
  Aston La Scala P
	 	 Nice	Riviera		 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
•	Bilhete	Aéreo	do	Brasil	até	Paris	e	de	Nice	
até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem;  
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como sugerido 
ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Lyon, Basílica de Notre Dame de Fourviere
e a Catedral de St. Jean  
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