FRANÇA NA ROTA DO VINHO E O ESPETACULAR
ANDREA BOCELLI
Saída 06 de Março | 13 noites
Grupo com guia brasileiro saindo do Brasil

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

França, Borgonha e Alsácia - e o espetacular Andrea Bocelli
Visitando Dijon, Lyon e Estrasburgo.
Um roteiro por uma das maiores regiões produtoras de vinho da França
juntando história, cultura e gastronomia.
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✓ Lyon - Considerado o principal centro gastronômico francês, Lyon também é a capital do
tecido.
✓ Uma viagem à capital da Borgonha - Dijon - conhecida pelos roteiros de vinho, sua feira
gastronômica e estilos de construção que vão do gótico ao art déco.
✓ Estrasburgo - uma das mais bonitas e simpáticas cidades da França na lindíssima região da
Alsácia.
✓ Paris e Andrea Bocelli - proporcionando um momento de enorme emoção.
DIA A DIA
06 de março de 2020 – Sexta-feira
BRASIL – LYON, FRANÇA
Apresentação nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e São Paulo para
embarque no voo da Air France com destino a Lyon, via Paris.
07 de março de 2020 – Sábado
LYON, FRANÇA
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Tarde livre para descanso. Importante centro
comercial, especializando-se em produtos como seda a partir do século 18, Lyon é até
hoje a terceira maior cidade francesa (atrás de Paris e Marselha). É a capital mundial
do tecido, o que explica a presença em seu centro tanto de antigos ateliês quanto de
algumas das grifes mais badaladas. Embora tenha mais de 2 mil anos de história, Lyon
não vive só do passado. Em seu complexo urbano se destacam os edifícios medievais
do centro antigo (Vieux Lyon), mas também há espaço para um bairro como Part-Dieu,
um dos maiores e mais ativos polos econômicos da França. Em Lyon vive o chefcelebridade Paul Bocuse, cujo restaurante L’Auberge du Pont de Collonges, com três
estrelas Michelin, torna a região o principal centro gastronômico francês. Hospedagem
em Lyon.
08 de março de 2020 – Domingo
LYON, FRANÇA
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído de meio dia para visitarmos esta
encantadora cidade. Almoço incluído em restaurante local. Retorno ao hotel. Restante
do dia livre. Hospedagem em Lyon.
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09 de março de 2020 – Segunda-feira
LYON, FRANÇA
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído de dia inteiro para visitarmos
Vienne. Nas redondezas teremos degustações de vinhos e visitaremos a vinícola de
Vienne. Almoço incluído em restaurante local. Retorno ao hotel. Hospedagem em
Lyon.
10 de março de 2020 – Terça-feira
LYON – DIJON, FRANÇA (200km)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para seguirmos viagem para Dijon. Dijon é
a capital do departamento da Côte-d’Or, na região da Borgonha - famosa pela rota dos
vinhos, da mostarda Dijon e cidade natal de Gustave Eiffel como também pelos seus
centros culturais. Está situada a 310 km de Paris e é uma das mais belas e importantes
regiões da França. Chegada e hospedagem no hotel em Dijon.
11 de março de 2020 – Quarta-feira
DIJON, FRANÇA
Café da manhã no hotel. Saída pala manhã para nosso passeio incluído. Pela manhã
faremos a visita de Dijon e à tarde a rota dos Grands Crus. Teremos degustação de
vinhos em uma vinícola, na famosa região da Borgonha. Retorno ao hotel. Hospedagem
em Dijon.
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12 de março de 2020 – Quinta-feira
DIJON, FRANÇA
Café da manhã no hotel. Saída para nosso passeio incluído de dia inteiro, para hoje
visitarmos Beaune, a capital dos vinhos. Visitaremos uma fazenda de mostarda, a
famosa mostarda desta região. Almoço incluído em restaurante local em Beaune.
Retorno ao hotel. Hospedagem em Dijon.
13 de março de 2020 – Sexta-feira
DIJON – ESTRASBURGO, FRANÇA (335km)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para seguirmos viagem para Estrasburgo.
Estrasburgo é a maior e mais encantadora cidade da Região da Alsácia na França, bem
próxima à fronteira com Alemanha. Muitos a consideram a Veneza francesa, pela
semelhança geográfica em referência aos canais que a circundam. Uma cidade no
cruzamento da Europa com arquitetura da idade média convivendo lado a lado com a
arquitetura moderna mais arrojada. A cidade foi sempre alvo de disputa regional entre
França e Alemanha devido à sua localização privilegiada. De um lado do Rio Reno está
Estrasburgo, e do outro lado do Rio Reno na Alemanha, está a cidade de Kehl, o espelho
geográfico de Estrasburgo. Apesar de ser a maior cidade desta região, Estrasburgo dá
para ser percorrida durante um dia apenas, a pé ou em passeio de barco pelos canais
que percorrem os pontos principais. Chegada e hospedagem no hotel em Estrasburgo.
14 de março de 2020 – Sábado
ESTRASBURGO, FRANÇA
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para nosso passeio incluído de meio dia
a Estrasburgo. Almoço incluído em restaurante local em Estrasburgo. Retorno ao
hotel. Hospedagem em Estrasburgo.
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15 de março de 2020 – Domingo
ESTRASBURGO, FRANÇA
Café da manhã no hotel. Saída para nosso passeio incluído de dia inteiro a um tour
de vinho pela rota do vinho da Alsácia. Almoço incluído em Colmar, a capital do vinho
da Alsácia. Retorno ao hotel. Hospedagem em Estrasburgo.
16 de março de 2020 – Segunda-feira
ESTRASBURGO - PARIS, FRANÇA (500km)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para seguirmos viagem para a encantadora
Paris, capital da França e centro mundial de arte, moda, gastronomia e cultura.
Chegada e hospedagem no hotel em Paris.
17 de março de 2020 – Terça-feira
PARIS, FRANÇA
Café da manhã no hotel. Saída para nosso passeio incluído de dia inteiro para um
tour por Paris, Montmartre e um lindo cruzeiro pelo Rio Sena onde teremos nosso
almoço incluído. Retorno ao hotel. Hospedagem em Paris.

18 de março de 2020 – Quarta-feira
PARIS, FRANÇA
Café da manhã no hotel. Hoje faremos mais um tour panorâmico, passeio incluído de
meio dia por Paris, visitando outros pontos principais desta maravilhosa cidade. Retorno
ao hotel e restante do dia livre. Hospedagem em Paris.
19 de março de 2020 – Quinta-feira
PARIS, FRANÇA - SHOW ANDREA BOCELLI
Café da manhã no hotel. Dia livre em Paris. À noite saída para Accor Arena para
assistirmos o espetacular Andrea Bocelli. Hospedagem em Paris.
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20 de março de 2020 – Sexta-feira
PARIS, FRANÇA - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, com late check out no hotel incluído,
saída para aeroporto para embarque com destino ao Brasil.
VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: € 5.190,00
Entrada de € 1.190,00 + taxa
10 parcelas mensais: €

400,00

TAXA
Taxa remessa para pagamentos ao exterior: € 208,00
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: € 1.990,00
INGRESSO ANDREA BOCELLI
Valor do ingresso categoria 1: € 200,00
VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS:
Cia Aérea: AIR FRANCE
Taxa de Emissão: US$ 100,00
Consulte o valor da tarifa aérea
com seu agente de viagem

Sujeitos à alteração

Transeuropa Operadora | www.transeuropa.com.br

Saída do Rio de Janeiro

Air France
443

06/03

Rio de janeiro/Paris

16:30

07:45+1

Air France
7652

07/03

Paris/Lyon

12:20

13:30

Air France
442

20/03

Paris/Rio de Janeiro

23:30

07:10 +1

Air France
459

06/03

São Paulo/Paris

20:00

11:20 +1

Air France
7652

07/03

Paris/Lyon

12:20

13:30

Air France
454

20/03

Paris /São Paulo

23:20

07:20 +1

Saída de São Paulo

O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa (caso o
passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade) ;
• 03 noites de hotel em Lyon com café da manhã incluído em apartamento duplo;
• 03 noites de hotel em Dijon com café da manhã incluído em apartamento duplo;
• 03 noites de hotel em Estrasburgo com café da manhã incluído em apartamento
duplo;
• 04 noites de hotel em Paris com café da manhã incluído em apartamento duplo;
• 02 almoços em Lyon em restaurantes locais;
• 01 almoço em Beaune em restaurante local;
• 01 almoço em Estrasburgo em restaurante local;
• 01 almoço em Colmar em restaurante local;
• 01 almoço a bordo em Bateaux Parisiens em Paris;
• Passeios conforme descritos no programa;
• Kit de viagem Transeuropa;
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil
(mínimo de 15 passageiros).

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.;
• Taxas e impostos hoteleiros locais;
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• Vistos e taxas referentes;
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
HOTÉIS PREVISTOS

sujeitos à alteração por similares da mesma categoria

Lyon

Hotel Carlton Lyon- MGallery by
Sofitel

Dijon

A confirmar

Estrasburgo

Hotel Sofitel Strasbourg Grande Ile

Paris

Rochester Champs Elysees Hotel

4 rue Jussieu, 2º arr., 69002 Lyon, França

Place Saint Pierre Le Jeune, 67000 Estrasburgo,
França
92 Rue La Boetie, 8º arr., 75008 Paris, França

TEMPERATURA
França

Mín: 06°C e Máx: 13°C

FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de € 1.190,00 + taxa e o saldo em 10 parcelas mensais de € 400,00 sem juros nos cartões
VISA/MASTER (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro de viagem
internacional. Os passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados
sobre a necessidade de vistos de entrada.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem. (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.
IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.
VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS / BAGAGENS
A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 23kg por passageiro,
independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de
bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter
de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas. Obs: Alguns programas podem
ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao prestador de serviço do exterior,
sendo assim estes bilhetes têm como regra a franquia de bagagem local que é de no máximo 20 kg por
passageiro, o excesso, poderá ser cobrado separadamente pela Cia Aérea no momento do embarque.
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ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e
aceito pelos passageiros para estes poderão ser designados aptos com duas camas de casal
exclusivamente ou quando disponíveis pelo hotel camas extras, ou sofá-cama e até mesmo cama de
armar, com natural redução do espaço individual de circulação. Nota: A Europa não disponibiliza
normalmente aptos Quádruplos e onde existir tal disponibilidade não recomendamos que seja utilizado.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do
pagamento.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.
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