
SITE: www.noventur.pt 

PEÇA PROGRAMAS DETALHADOS:         

lisboa@noventur.pt 

TELEFONE: Heitor - 919 922 290 

   

NIB 0007 0000 0015 6767 9092 3 

 

NOVENTUR – VIAGENS E TURISMO 

Alvará 652/93 RNAVT nº 2034 

 

O PREÇO INCLUI: 

 Passagem aérea Lisboa /Paris/Lisboa em classe económica; 

 Transporte em autocarro privativo durante todo o percurso; 

 7 noites de alojamento em hotéis de 3* e 4* c/ peq. almoço; 

 6 almoços e 7 jantares; 

 Entradas e visitas conforme programa; 

 Acompanhamento por delegado da Noventur durante toda a 
viagem; 

 Seguro de viagem; 

 Taxas de serviço e IVA. 
 Taxas aeroporto (125€ à data de Nov. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ROTA DAS ALDEIAS 
DE XISTO 

 

PASSEIO 4X4 
       

 

 

 

VIAGEM EXCLUSIVA A DUAS DAS MAIS BELAS REGIÕES DO OESTE DE FRANÇA OFERECENDO O 
ENCONTRO COM A HISTÓRIA, LENDAS E TRADIÇÕES CELTAS. AS MAIS BEM PRESERVADAS 

CIDADES MEDIEVAIS E AS FAMOSAS PRAIAS DO DESEMBARQUE NA 2ª GUERRA.     
 
 
 

 
1º dia – 16/06 –  
LISBOA / PARIS / ROUEN / CAEN 
Comparência no aeroporto da Portela às 06h00 para embarque no voo TP 432 
07h55/11h25 com destino a Paris. Continuação em autocarro privativo para 
Rouen, almoço livre. Visita com guia local da cidade onde morreu Joana D´Arc. 
Destacaque para a sua catedral gótica tantas vezes pintada por Monet, a Place 
du Vieux Marche, onde se ergueu a fogueira que queimou a heroína. As ruas 
típicas do bairro antigo como a Rue dês Carmes e, o Palácio da Justiça. Pelas 
18h30 partida para Honfleur, cidade que foi porto de defesa no séc. XV e de 
onde partiram os colonizadores do Canadá e inspirou pintores como Corbet, 
Sisley, Pissaro, Renoir e Cézanne. JANTAR no restaurante Le Chat qui Peche. 
Alojamento no Hotel Residence Les hauts  3* ou similar. 
 
2ºdia – 17/06 -  
CAEN / BAYEUX / ARROMANCHE / M.ST. MICHEL 
Pequeno-almoço. Breve visita da cidade com destaque para a Abadie dês 
hommes onde se encontra o túmulo de Guilherme o Conquistador, duque da 
Normandia e mais tarde Rei de Inglaterra. Continuação para Bayeux. Visita do 
museu da cidade e da famosa tapeçaria com 70 m de comprimento onde se 
conta a história da conquista da Inglaterra por Guilherme e se encontram 
pormenores da vida quotidiana no séc. XI.   Continuação para a costa e início 
da visita aos locais do desembarque aliado no dia D na 2ª guerra. Visita à praia 
de Arromanche e o seu porto artificial. Almoço livre. De tarde, visita pelos 
bunkers alemães e ao cemitério americano. Segue-se depois para o Monte St 
Michel. Alojamento e JANTAR no Hotel Gabriel 3* ou similar. 
 
3ºdia –18/06–  
M. ST. MICHEL / ST. MALO 
Pequeno-almoço. De manhã, visita com guia local da Abadia do M. St. Michel, 
um dos mais fantásticos exemplos da arquitectura Medieval. ALMOÇO em 
restaurante local. 
De tarde segue-se para St. Malo a cidade dos corsários, visita. Alojamento e 
JANTAR no hotel Escale Oceânia 4*. 
 

 

 

4º dia – 19/06 
MALO / DINAN/ QUIMPER 
Pequeno-almoço. Continuação para Dinan, cidade do condestável de 
França, uma das mais bem conservadas cidades históricas de toda a 
Bretanha do período medieval.  

Partida para Morlaix, típica cidade bretã, visita de um exemplar das casas-
lanternas. ALMOÇO. De tarde, segue-se pelo interior para conhecer as 
aldeias bretãs como St. Thegonec onde se poderão admirar os famosos 
calvários bretões, manifestação única da arte sacra popular. Breve 
paragem em Brest e seguimos para Quimper. Alojamento e JANTAR no 
Hotel Oceania 4* ou similar. 
5 dia – 20/06 
QUIMPER / CARNAC/ VANNES 
Pequeno-almoço. Visita da cidade, continuação para Carnac. ALMOÇO. 
Passeio em comboio turístico pela área arqueológica dos famosos menires 
da Bretanha e da antiga cultura pré-celtica. Continuação para VANNES e 
visita da cidade medieval com as suas casas em madeira do séc. XV e XVI. 
JANTAR e alojamento no hotel Ker Goh Lenn 3* ou similar. 
6ºDia – 21/06 
VANNES /NANTES/ ANGERS 
Pequeno-almoço. Visita de Vannes e continuação para Nantes, passeio 
pelo seu porto, canais e praças Art Nouveau e da sua catedral. ALMOÇO. 
Seguimos depois para Angers. Breve visita da cidade e alojamento e 
JANTAR no hotel Mercure  Lac de maines 4* ou similar. 
7ºDia – 22/06 
ANGERS / LE MANS / CHARTRES 
Pequeno-almoço, visita do castelo de Angers e da famosa tapeçaria do 
Apocalipse. ALMOÇO e continuação para Chartres. Alojamento e JANTAR 
no NOVOTEL 4* ou similar. 
8º Dia – 23/06 
CHARTRES/ PARIS / LISBOA 
Pequeno-almoço, visita da mais bela catedral de França e da zona 
histórica,  ALMOÇO, continuação para o aeroporto de Paris, embarque no 
voo TP 449 às 20.35.  

 
 

 
 

 BRETANHA E NORMÂNDIA      
BRETANHA E 

NORMÂNDIA 

16 A23 JUNHO 

08 dias 

Preço por pessoa:  
1700 € 

 
        supl. indiv. 335€ 

 
sinalização de 500 € 

 até 15/03  
 

 

 

 
 


