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Programa

Normandia, Vale do Loire & Paris              25 de abril a 1 de maio de 2015

1º Dia - 25 abril (sábado) - LISBOA / PARIS / CHEVREUSE / CHARTRES / BLOIS
Comparência no Aeroporto Internacional da Portela 120 minutos antes do voo. Assistência nas formalidades de
embarque e partida com destino a Paris. Chegada a Paris pelas 10h20 e partida em direção a Chartres, visitando
o Parque Natural de “Haute Vallée de Chevreuse”, uma área protegida da região de Île-de-France, onde se
encontram diversos edifícios históricos, como seja o Castelo da Madeleine (entrada incluída). Almoço em
restaurante local e continuação da viagem até Chartres para visita da cidade incluindo a entrada na Catedral de
Chartres. Continuação da viagem até Blois. Jantar e alojamento no Hotel Mercure Blois Centre 4*.

2º Dia - 26 abril (domingo) - BLOIS / AMBOISE / CHENONCEAU / ST. MALO
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita do Palácio de Amboise, seguida de visita ao Palácio de Chenonceau,
também conhecido pelo “Castelo das Sete Damas”, uma vez que a sua história está associada a sete mulheres de
personalidade forte. Almoço em restaurante local. Continuação da viagem. Chegada a St. Malo, cidade dos
corsários (já na Bretanha), onde poderemos admirar o castelo (atual Câmara Municipal), o Forte, as Muralhas
(Porta de São Vicente e Grande Porta), e ainda fazer um breve passeio pelas suas ruas. Após a visita, transporte
para o hotel. Jantar e alojamento no Hotel Mercure St. Malo Front de Mer 4*.

3º Dia - 27 abril (segunda) - ST. MALO / MONTE SAINT-MICHEL / BAYEUX / PRAIAS DO DESEMBARQUE /
CAENCAEN
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita ao Monte St. Michel, onde se diz que o Arcanjo São Miguel terá
aparecido no séc. VIII ao bispo de Avranches. Aqui existe hoje um conjunto arquitetónico vulgarmente intitulado
“A Maravilha do Mundo Ocidental”. Visita pedestre com guia local ao Monte St. Michel, incluindo a entrada na
Abadia. Continuação para Bayeux. Chegada e almoço em restaurante local. Após o almoço visita desta cidade,
dando especial destaque ao Museu de Tapeçaria (entrada incluída) onde iremos conhecer a Tapeçaria da Rainha
Matilde, com 70 metros de comprimento e que conta a história da conquista de Inglaterra por Guilherme o
“Conquistador”. No fim das visitas, partida em direção a Colleville-sur-Mer para visita do Cemitério e Memorial
Americano, dedicado às tropas que aqui lutaram durante a 2ª G.M.. Após a visita, continuação para
Arromanches. É exactamente neste percurso que passaremos pela zona das praias do desembarque das tropas
aliadas no “Dia D” - 6 de junho de 1944. Em Arromanches teremos uma retrospetiva do dia 6 de junho de 1944,aliadas no Dia D 6 de junho de 1944. Em Arromanches teremos uma retrospetiva do dia 6 de junho de 1944,
com a visualização de um filme com cerca de 20 min. no “Arromanches 360º”. Chegada a Caen. Jantar e
alojamento no Hotel Best Western Moderne 4*.

4º Dia - 28 abril (terça) - CAEN / HONFLEUR / ETRETAT / ROUEN
Pequeno-almoço no hotel. Visita da cidade de Caen, passando pela Abadia dos Homens (entrada incluída), de
seguida passamos pela Abadia das Mulheres (exterior). Continuando para Etretat, passando por Honfleur.
Almoço em restaurante local. Travessia da Ponte da Normandia e chegada a Etretat e visita da cidade. De tarde
partida para Rouen. Chegada para jantar e alojamento no Hotel Mercure Rouen Champs de Mars 4*.

5º Dia - 29 abril (quarta) - ROUEN / JUMIEGES / LES BOUCLES DE LA SEINE / ROUEN
Peq eno almoço no hotel e início da isita panorâmica da cidade de Ro en: Abadia Saint O en Catedral dePequeno-almoço no hotel e início da visita panorâmica da cidade de Rouen: Abadia Saint-Ouen, Catedral de
Rouen e a sua torre central, Rua do Grande Relógio, Casas debruadas a madeira, Praça do Velho Mercado onde
Joana d’Arc foi queimada em 1431, Igreja de Joana d’Arc e Palácio da Justiça. Continuação para Jumieges e
visita da sua abadia; fundada no séc. VII é uma belíssima obra de arte românica. Continuação para o Parque
Natural “Les Boucles de la Seine”. Almoço em restaurante local durante as visitas. Regresso a Rouen. Jantar e
alojamento no hotel.

6º Dia - 30 abril (quinta) - ROUEN / GIVERNY / PARIS
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Giverny e visita à Fundação e Museu Claude Monet, a casa e os jardins que
se encontram exatamente como o pintor criou e que neles encontrava a sua grande fonte de inspiração. Partida
para Paris e almoço em restaurante local no Bairro dos Artistas “Montmartre” Este típico bairro parisiense épara Paris e almoço em restaurante local no Bairro dos Artistas Montmartre . Este típico bairro parisiense é
famoso por ter sido ponto de encontro para artistas, intelectuais, pintores como Cézanne, Monet, Van Gogh ou
Renoir, que ao frequentarem este bairro contribuíram para criar um estilo de vida bastante libertária. Aqui
encontra-se a bonita Basílica de Sacré-Cour, que visitaremos.
Chegada ao Hotel Marriott Rive Gauche 4*. Jantar e alojamento.
Nota: Para despedida da viagem, sugerimos para esta noite um jantar com animação especial (valor em
suplemento, não incluído no programa base para V/ maior liberdade de opção): jantar e espetáculo no “LIDO
DE PARIS” com transporte de/para o hotel.

7º Dia - 1 maio (sexta) - PARIS / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à continuação da visita da cidade Luz, visitando os locais maisPequeno almoço no hotel. Dia dedicado à continuação da visita da cidade Luz, visitando os locais mais
emblemáticos da cidade, tais como, os Champs-Elissées, a Place de la Concorde, o Louvre e as suas pirâmides, e
o Arco do Triunfo. Teremos ainda oportunidade de fazer um cruzeiro no Rio Sena, e subir à Torre Eiffel. Almoço
em restaurante local durante as visitas.
Transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo TAP, às 20h35, com destino a Lisboa.
Chegada prevista para as 22h00.
FIM DA VIAGEM
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Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2): 1.585,00 €; Suplemento Single: 347,00 €.
Outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2): 1.585,00 €; Suplemento Single: 347,00 €.
Opcional: Jantar & Show no Lido em Paris: 60,00 €.

Débito poderá ser fracionado em 7 vezes em: 24 de abril 25 de maio 25 de junho 24 de julho 25 de agosto 25

Custos

Débito poderá ser fracionado em 7 vezes, em: 24 de abril, 25 de maio, 25 de junho, 24 de julho, 25 de agosto, 25
de setembro e 23 de outubro de 2015.

Na opção de débito único, será efetuado em 24 de abril de 2015.

Incluído:
Passagem aérea em voos regulares em classe económica;
Taxas de segurança, aeroporto e combustível (aprox. 135 € - a reconfirmar à data da emissão dos bilhetes);
Transporte em autocarro de turismo durante todo o percurso mencionado;
Estadia de 6 noites em hotéis de 4* (os mencionados ou similares) incluindo o pequeno almoço diárioEstadia de 6 noites em hotéis de 4* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;
13 Refeições conforme mencionado no programa sem bebidas;
Visitas de acordo com o itinerário;
Entradas: Castelo Madeleine, Catedral de Chartres, Castelo de Amboise, Palácio de Chenonceau, Abadia St-

Michel, Tapeçaria da Rainha Matilde, Abadia dos Homens, Abadia Jumieges, Fundação Claude Monet, Subida ao
2º piso da Torre Eiffel e Cruzeiro no Sena;
Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor a 16Jan’15;
Seguro de viagem VIP (incluindo cancelamento da viagem e capital MIP de 60.000 €);
Acompanhamento por representante OASISTravel durante toda a viagem;
Bolsa de viagem, com documentação e informações detalhadas sobre a viagem.

Não incluído:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa e extras efetuados

durante a estadia, tais como, bebidas às refeições, gratificações, bagageiros, telefonemas, lavagens de roupa, etc.

Documentos necessários (para cidadãos portugueses): Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou passaporte
válido.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa de 
Reserva eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Oasis Travel caso não seReserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Oasis Travel, caso não se 
consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas a partir das 09h00 de 2 de março e até às 24h:00 do dia 27 do mesmo mês.
A 31 de março, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas, e reconfirmaremos o valor da
viagem.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer

Diversos

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer
dos participantes durante esta viagem.
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