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PROGRAMA PRELIMINAR 
VOOS PREVISTOS 
Companhia Vôo Data Origem Destino Partida Chegada 

TAP Air Portugal TP0436 04-09-2018 Lisbon-LIS Paris-ORY 06:30 09:55 

TAP Air Portugal Portugália  TP0413 09-09-2018 Nantes-NTE Lisbon-LIS 11:55 12:55 

 

04/set - 1º DIA • LISBOA (AVIÃO) – PARIS – ROUEN 

Em horário a combinar, comparência no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa para embarque em voo 
regular da TAP com destino a Paris. Chegada e assistência nas formalidades de desembarque. Continuação 
para Rouen. Almoço em restaurante local. Visita ao centro histórico da capital da Alta Normandia, com especial 
destaque para a Catedral; as casas de enxaimel que compõem a Velha Rouen; a rua do Grande Relógio; a Praça 
do Velho Mercado, local onde foi martirizada Santa Joana D`Arc e onde hoje se ergue uma moderna igreja em 
sua honra. Jantar. Alojamento no Hotel NOVOTEL ROUEN SUD HOTEL 4* ou similar. 

NORMANDIA E BRETANHA 
VIAGEM EM GRUPO 

04 a 09 Setembro 2018 
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05/set - 2º DIA • ROUEN – ABADÍA DE JUMIÈGES – HONFLEUR – TROUVILLE – DEAUVILLE – CAEN 

Saída para Honfleur, pequena cidade marítima, com as suas ruas pitorescas e casas antigas, que conserva o 
seu porto de pesca. Continuação da viagem e visita às ruinas da Abadia de Saint-Pierre de Jumièges, um 
grandioso exemplo da arquitetura românica na Normandia abandonada entre os séculos XVIII e XIX deixando-
a nas ruínas que podemos observar hoje. Almoço em local a definir e em restaurante local. Prosseguimento 
para Caen com breve paragem em Trouville e Deauville, duas cidades situadas lado a lado e separadas pelo 
rio Touques. Trouville é uma pequena cidade que conta com um porto do século XVII e que se tornou num 
destino balnear conhecido. Deauville surgiu depois, elegante e símbolo da aristocracia. Foi mandada construir 
pelo meio-irmão de Napoleão III quando este decidiu construir a ‘’estação balnear perfeita’’. Ficaria conhecida 
mais tarde como o berço da moda de Coco Chanel, uma vez que foi aqui que a estilista abriu a sua primeira 
loja. Continuação para Caen e visita panorâmica à capital da Baixa Normandia, com destaque para a Abadia 
dos Homens, fundada por Guilherme, o Conquistador, em 1066 e para a Abadia das Mulheres, criada por 
Mathilde em 1062. Jantar. Alojamento no MERCURE COTE NACRE 4* ou similar. 

 

06/set - 3º DIA • CAEN – PRAIAS DO DESEMBARQUE – ARROMANCHES – BAYEUX – CAEN 

Partida para a zona das Praias do Desembarque. Visita ao Cemitério Americano, reunindo 9.386 lápides e ao 
Jardim dos Desaparecidos. Paragem em Arromanches, onde se podem observar os restos do porto artificial 
criado pelas tropas que tomaram parte no desembarque do “dia D”. Visita ao Museu do Desembarque, 
primeiro museu construído para comemorar o 6 de junho de 1944 e a Batalha da Normandia. Almoço em 
Viagem em restaurante local. Continuação para Bayeux. Visita ao Museu da Tapeçaria, onde se encontra a 
famosa Tapeçaria de Bayeux, com quase mil anos de existência e classificada pela UNESCO como Memória do 
Mundo. Regresso a Caen. Jantar. Alojamento no MERCURE COTE NACRE 4* ou similar. 

 

07/set - 4º DIA • CAEN – MONTE ST. MICHEL – SAINT MALO 

Partida para o Monte de St. Michel. Visita à “Maravilha do Ocidente”, local de rara beleza, Património da 
Humanidade pela UNESCO. Resistindo a todos os assaltos ingleses, tornou-se num lugar simbólico da 
identidade nacional. Continuação para Saint Malo, a cidade dos Corsários cuja riqueza do património reflete 
os grandes momentos da história de Saint Malo. Almoço em restaurante local. Visita ao centro histórico com 
destaque para o Castelo e Torre Solidor, Catedral de Saint-Vicent e para as muralhas, com bonitas vistas sobre 
o mar e o rio Rance, de onde poderemos constatar a impressionante amplitude das marés, uma das maiores 
a nível mundial. Jantar. Alojamento no Hotel MERCURE SAINT MALO BALMORAL 4* ou similar. 

 

08/set - 5º DIA • SAINT MALO – DINAN – NANTES 

Partida para Dinan, cidade medieval localizada junto ao estuário do Rio Rance, cercada pelas maiores e mais 
antigas muralhas da Bretanha. Visita com destaque para o Castelo, Basílica de S. Salvador e casas antigas. 
Continuação para Nantes. Almoço em restaurante local. Visita com destaque para a Catedral de S. Pedro e S. 
Paulo, concluída em 1893, notável pelos seus portais góticos e onde está sepultado Francisco II, último duque 
da Bretanha; e para o Castelo dos Duques da Bretanha que alberga atualmente o Museu da História de Nantes. 
Jantar. Alojamento no Hotel BEST WESTERN DE LA REGATE 4* ou similar. 
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09/set - 6º DIA • NANTES (AVIÃO) – PORTO OU LISBOA 

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades pessoais. Transporte privado para o aeroporto de 
Nantes. Assistência nas formalidades de embarque e partida para Lisboa em voo da TAP. Chegada a Lisboa, 
formalidades de desembarque e recolha da bagagem. 

FIM DA VIAGEM E DOS SERVIÇOS 

 

 

PREÇO POR PESSOA (mínimo de 20 participantes) 
Por Associado CCD em quarto duplo/twin:        1.510,00 € 
Por Acompanhante Associado CCD em quarto duplo/twin:      1.560,00 € 
Por Associado CCD em quarto individual:                            1.830,00 € 
 
Os Associados CCD deverão efetuar as inscrições no site do CCD, ou Inscreva-se Aqui. 
 
O pagamento poderá ser efetuado da seguinte forma: 
6 Mensalidades até final do ano, no valor de 511,67€ cada (valor da viagem do Associado + acompanhante) 
Por cheque pré-datado ou transferência agendada. 
Inscrições até 15 de Junho. Os cancelamentos não terão direito a reembolso.  
 
Para esclarecimentos pf contacte-nos para: ccdtranquilidade@gmail.com / 216 082 445 

ou Angela Veras, av_pt@hotmail.com / 96 202 80 44. 

 
O preço Inclui:  

§ Voo direto de Lisboa a Paris e de Nantes a Lisboa, em avião regular da TAP, com partida e chegada a 
Lisboa – Aeroporto Humberto Delgado, incluindo 1 peça de bagagem porão por passageiro 

§ Alojamento 5 noites nos hotéis indicados no programa ou similares de categoria 4 estrelas, em quarto 
duplo/twin ou individual conforme escolha, incluindo o pequeno-almoço diário. Refeições de Entrada 
ou Sopa, Prato Principal e Sobremesa, sendo Jantares (5), almoços (5) no hotel ou em restaurante 
local,  

§ Seguro de Viagem, assistência em Viagem e Acidentes Pessoais Globalis – Mapfre ou Victoria Seguros 
§ Serviço de transportes e deslocações previstas no Programa em Autocarro de Turismo Deluxe 
§ Visita e entradas em todos os locais a visitar mencionados no programa. Não dispensa a consulta do 

programa final, que será publicado no início de Julho. 
§ Acompanhamento durante toda a viagem de Lisboa a Lisboa de Tour Leader ou Guia Escort da Globalis 

Viagens a falar Português e Guias locais Oficiais em Português ou Espanhol 
§ Todas as taxas de turismo, serviços, hotelaria e IVA 
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O preço não Inclui: 
• Gastos e extras pessoais; 
• Taxas turísticas das cidades de alojamento, caso sejam obrigatórias; 
• Outras Bebidas às refeições, exceto as indicadas; 
• Bagageiros nos aeroportos e hotéis;  
• Gratificações gerais (guias, bagageiros, restaurantes, etc., a pagar no destino); 
• Tudo o que não esteja mencionado no item «o Preço Inclui»; 
• Suplementos não especificados; 

 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Notas: A Agência de Viagens Organizadora reserva-se ao direito de efetuar as alterações apropriadas ao 
itinerário, incluindo alterar a ordem do itinerário se assim achar necessário por qualquer motivo operacional 
justificado, sendo o Cliente advertido disso. Para além das visitas descritas no programa detalhado, podem 
ocorrer paragens técnicas, incluindo locais como centros de artesanato e lojas de produtos típicos locais, entre 
outros, não afetando o conteúdo do programa e assegurando integralmente as visitas planeadas no itinerário. 
Os hotéis previstos para a reserva poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior. 

 
Documentos necessários (passageiros de nacionalidade portuguesa): Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade válido para a totalidade da viagem e à data do final da viagem. 
 
 
Notas: Não dispensa a  consulta das Condições Gerais e programa detalhado, que serão fornecidas a pedido. 
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro informamos que o Cliente poderá recorrer às seguintes 
Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo: Provedor do Cliente das Agências de Viagens e 
Turismo in www.provedorapavt.com , Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt  
ou a qualquer uma das entidades devidamente indicadas na lista disponibilizada pela Direcção Geral do 
Consumidor in http://www.consumidor.pt/  cuja consulta desde já aconselhamos. 

 
Project Leader: José António Barra  
E-mail: joseantonio.barra@globalisviagens.com   
Tel.: +351 912599585 
 


