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GRUPO PROFESSORES 

Viagem à Bretanha, Normadia e Castelos do Loire  

Particular destaque ao famoso Mont St Michel 

De 19 a 26 de Maio de 2012 

19 Maio – Funchal / Paris (voo directo) 

Em hora a indicar comparência no Aeroporto Internacional da Madeira. Formalidades de embarque e partida em 
avião com destino a Paris, Aeroporto de Orly. Saída do aeroporto em autocarro privativo, directamente a Rouen, 
uma das maiores e mais atraentes cidades do norte da França, situada na Normandia. A sua arquitectura é 
testemunha de uma parte importante da história do país. Patente e visível nesta cidade, são os típicos prédios de 
arquitectura normanda, com peças de madeira ornamentada, com predominância das cores preta e branca. A 
outra marca importante de Rouen, é sua íntima associação com a história de Joana D'Arc, a Donzela de 
Orleans. Jantar e alojamento no hotel. 
 

20 Maio – Rouen – Honfluer - Rouen 
Pequeno-almoço no hotel e saída, para realizar uma breve visita panorâmica de Rouen, tendo como ponto alto a 
visita à Catedral. Nesta cidade, situada nas margens do rio Sena, destaca-se o Vieux Rouen, um conjunto de 
ruas estreitas repletas de construções históricas, de arquitectura típica, com pequenos estabelecimentos 
comerciais, artesãos, simpáticos restaurantes, e muitas curiosidades convidativas a cada esquina. Uma das ruas 
mais conhecidas desta parte da cidade é a Saint Roman. Destaque, também para a Place du Vieux-Marché, a 
praça central da cidade, e a Tour Joana D'Arc, torre de observação de onde se tem um bela vista da 
cidade. (visita exterior e panorâmica sem entradas incluídas. Continuação para Honfluer, para, com guia local, 
iniciar uma visita desta pequena cidade situada numa das margens do rio Sena. Destaque para o seu rico 
património histórico e artístico francês, que foi muito bem preservado até aos dias de hoje, conforme pode 
admirar no velho porto de pesca, nas suas ruelas pitorescas rodeadas de antigas casas revestidas de ardósia e 
também na maior igreja de madeira de França, construída por marinheiros no século XV. Destaque também para 
os grandes pintores e poetas que por aqui passaram tais como Alexandre Dubourg, Claude Monet, Jongkind, 
Charles Baudelaire e o mais importante, Eugene Boudin. Entrada e visita ao Museu de Eugene Boudin e à Igreja 
de Santa Catarina. Almoço livre em restaurante local. Regresso a Rouen, para visita ao Museu Joana D’Arc. 
Após, transporte ao hotel, para jantar e alojamento  
 

21 Maio – Rouen – Mont St Michel – St Malo 
Pequeno-almoço no hotel e saída directamente para o Mont-Saint-Michel, (2ª maior atracção de França depois 
da Torre Eiffel), uma ilhota rochosa com castelo, na foz do rio Couesnon, na costa da Normandia, declarada 
Património da Humanidade pela UNESCO desde 1979. Exemplo quase único de uma comunidade urbana 
medieval, o Mont Saint-Michel, conserva uma das mais espantosas edificações religiosas da Idade Média, a 
maravilhosa abadia beneditina de estilo gótico. Almoço livre. Em hora a indicar, continuação para Saint Malo, 
para visitar esta cidade situada em frente ao Canal da Mancha. Destaque para o seu centro histórico 
amuralhado, de forma circular, datado do século XII. Entrada, para o interior da muralha, por uma das sete 
portas designada de Porte St. Vicent, a principal porta de acesso. Em hora a indicar transporte ao hotel, para 
jantar e alojamento no hotel 
 

22 Maio – St Malo – Rennes - Angers - Tours - Blois 
Pequeno-almoço no hotel, saída em direcção a Rennes, para uma breve visita panorâmica desta cidade, 
importante na história da Bretanha. De forte identidade cultural, patente nos seus principais edifícios, como o 
Palácio do Parlamento. Continuação para Angers, conhecida como a porta de entrada no Vale do Loire e 
declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Destaque para o seu rico património como são exemplo o 
Castelo-Fortaleza (visita exterior), a Sé de Saint-Maurice, que terá oportunidade de visitar mais 
pormenorizadamente. Almoço livre. De tarde, continuação até Tours, uma das maiores cidades da região, onde 
se  destaca a Catedral Saint Gatien's. Depois, prossegue-se para Blois, uma das primeiras cidades do Vale do 
Loire. Jantar e alojamento no hotel. 
 

23 Maio – Blois – Chambord – Blois 
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Chambord, para com guia local, iniciar a visita ao seu Castelo, 
enorme, imponente e talvez o mais deslumbrante Palácio Renascentista da região, que foi utilizado como 
habitação por Reis, como foi exemplo Francisco I. Almoço livre. De tarde regresso a Blois, para visitar, com guia 
local, o seu castelo. Este Palácio, foi antiga propriedade dos condes de Blois, e foi posteriormente, residência de 
Luís XII, Francisco I e outros reis. Ao final da tarde, transporte ao hotel, para jantar e alojamento. 
 

24 Maio – Blois – Amboise - Chenouceaux – Blois 
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Amboise, para visitar, com guia local, o seu Castelo, situado no 
centro histórico, numa elevação nas margens do Loire. Construído por Carlos VIII e posteriormente ampliado e 
reformado por Luís XII e Francisco I. Francisco I levou para Amboise, o famoso pintor Leonardo da Vinci, que ali 
viveu os seus últimos dias. Almoço livre. Continuação para Chenouceaux, para visitar com guia local, o seu 
Castelo, conhecido como “castelo das mulheres” por ter sido construído por uma nobre e depois habitado por 
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Diana de Poitiers e Catarina de Médicis. É o mais original castelo da região, parte construído sobre o rio Cher, 
como se fosse uma ponte. O seu interior é todo decorado e mobilado como na época em que foi habitado 
contendo muitas obras de arte. Regresso a Blois, para jantar e alojamento no hotel. 
 

25 Maio – Blois – Orleans – Chartres – Paris 
Pequeno-almoço no hotel e saída em direção a Orleans, para realizar uma visita panorâmica desta cidade, 
capital da França medieval e que testemunhou episódios marcantes da historia francesa. Um dos exemplos mais 
conhecidos, é o da sua filha Joana D’Arc que aos 19 anos, foi capturada pelos ingleses, acusada de bruxaria e 
queimada numa fogueira. A cidade tem hoje arquitectura, natureza e obras de arte apreciáveis, com destaque 
para a Catedral da Santa Cruz (que iremos visitar mais detalhadamente), a Place du Martroi e a Maison Jeanne 
D'Arc - a casa onde morava a mártir quando entregou a cidade de volta aos franceses, em 1429 - visitas 
exteriores. Almoço livre. De tarde, continuação até Chartres, para com guia local, visitar esta cidade, dona de um 
centro histórico antigo e pitoresco, famosa sobretudo pela sua Catedral gótica, que é património mundial, 
construída entre 1134 e 1260. A Catedral de Notre-Dame de Chartres é normalmente apresentada como um dos 
melhores exemplos do gótico e com belos vitrais. Após esta visita, prossegue-se para Paris, para jantar e 
alojamento no hotel. 
 

26 Maio – Paris – Funchal (voo directo) 
Pequeno-almoço no hotel e manhã inteiramente livre para visitas e compras a gosto pessoal, na Capital 
Francesa. Almoço livre. Pelas 15h30, transporte em autocarro privativo, para o aeroporto de Orly. Formalidades 
de embarque e saída em voo directo para o Funchal. Chegada e assistência no desembarque. 

 

Preço por pessoa 
 

Em duplo meia pensão (para mínimo de 36 pessoas)……………………………………… Eur 1.536,00 
Em duplo meia pensão (para mínimo de 26 pessoas)……………………………………….Eur 1.676,00 
Suplemento para quarto individual…………………………..………………………………….Eur   350,00 
 

O preço inclui: 

 Passagem aérea Funchal-Paris (Orly) - Funchal (voos diretos) 

 Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado 

 Acompanhamento por guia durante toda a viagem 

 Estada em hotéis 4**** 

 Regime de alojamento e meia pensão (7 jantares sem bebidas) 

 Visita com guia local em Honfluer, duração de 1h30 

 Entrada e visita na Igreja de Santa Catarina 

 Entrada e visita ao Museu Eugene Boudin em Honfluer 

 Visita com guia local em Rouen, duração de 3h00 

 Entrada e visita ao Museu de Joana D’Arc 

 Entrada na Abadia do Mont Saint Michel 

 Visita com guia local em Tours, duração de 3h00 

 Visita guiada aos Castelos de Chambord (duração 4Horas) e Blois (duração de 3 horas) 

 Entrada no Castelo de Chambord 

 Entrada no Castelo de Blois 

 Visita guiada aos Castelos de Amboise e Chenonceaux  com duração de 8 horas 

 Entrada no Castelo de Amboise 

 Entrada no Castelo de Chenonceaux 

 Entrada na Catedral de Santa Cruz em Orleans 

 Visita com Guia local a Chartres, com duração de 3h00 

 Entrada e visita da Catedral de Chartres (esta Catedral está em obras, ainda não temos confirmação se 
estará aberta a visitas na altura da viagem do grupo) 

 Seguro multiviagens internacional 

 IVA e taxas em vigor 

 Bagageiros em todos os hotéis 
 

 Suplemento transfer ida e volta de sua casa para o Aeroporto da Madeira – €15,00 por pessoa 
 Documentação necessária-: Bilhete de Identidade válido ou cartão de cidadão 
 Inscrições – a partir de 2 de Dezembro até 10 de Fevereiro, no SPM 
 Máximo_ 40 pessoas 
 Plano de pagamentos: 

- 1º pagamento até 25 de Janeiro 2012 - € 250,00 por pessoa 
- 2º pagamento até 10 de Março 2012 - € 350,00 por pessoa 
- Restante pagamento até 2 de Maio 2012 

 Desistências: Sem penalização até 30 adias antes da partida 


