
NICE  |  CANES  |  AVIGNON  |  AIXEN PROVENCE  |  MARSEILLE

GRUPO 

ENCANTOS DA PROVENCE E COTE D'AZUR 
15 dias

SAÍDA 18 DE JULHO DE 2022

Apresentação no aeroporto de Guarulhos no balcão da Lufthansa 
para embarque com destino a Nice, voo com conexão imediata 
em Frankfurt. Assistência de nossa equipe no embarque.

A bela cidade tem muito a oferecer. Sua beleza natural pitoresca, 
combinada com o ambiente animado da cidade e o clima 
mediterrâneo ameno, atrai turistas e visitantes durante todo o ano. 
Faremos uma breve panorâmica admirando o famoso Passeio dos 
Ingleses que se estende pela baía de Nice. Subiremos a colina 
para ver os jardins de árvores mediterrâneas, e desde lá vamos 
admirar a baía, o porto e toda a cidade. A continuação, vamos 
percorrer a área mais aristocrática, o bairro de Cimiez, onde 
veremos o Regina Palace, onde residia a rainha Victoria durante 
suas férias na Costa Azul e as ruínas do anfiteatro romano. 

1º Dia - 18 de Julho 
    São Paulo            Nice

3º Dia - 20 de Julho 
Nice

Chegada em Nice, capital da Riviera Francesa que é a segunda 
maior cidade francesa na costa do Mediterrâneo Patrimônio 
Mundial da Unesco, que transborda história, cultura, arte e vida. 
Recepção e traslado para o hotel. Tarde Livre. 

 
Saída para visita ao sofisticado Principado de Mônaco, este 
pequeno território de apenas 2Km², exala classe, estilo e 
prosperidade. Erguido sobre um penhasco, às margens do 
Mediterrâneo, é o preferido dos ricos e famosos. Veremos seu 
belo palácio real, a charmosa Promenade e o famoso Cassino de 
Monte, construído pelo mesmo arquiteto da Ópera de Paris e 
também o Palais des Principe de Monaco, residência oficial dos 
Grimaldi. Faremos também uma parada no Mirante do Palácio, um 
dos cartões postais da cidade, de onde é possível observar os 
luxuosos barcos e as suntuosas residências do país.  À tarde, 
continuação para cidade medieval de Eze caminhada pelas 
estreitas ruas de pedra do vilarejo medieval de Eze, no topo de 
um rochedo. 

4º Dia - 21 de Julho 
Nice  -  Mônaco  -  Eze  -  Nice

2º Dia - 19 de Julho 
       Nice 

CAFÉ DA MANHÃ
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Saída com destino à Saint Paul de Vence, uma autêntica vila 
medieval, no alto de uma colina. Adorada por famosos pintores, 
entre eles, Van Gogh, Matisse e Chagal. Passearemos pelas suas 
pequenas ruas entrelaçadas, admirando suas casinhas floridas e 
descobriremos assim porque esta é a segunda cidade mais 
visitada da França. A seguir, chegaremos a Gourdon, uma 
pequena vila de artesãos encravada na encosta de um penhasco 
com suas casas antigas agrupadas ao redor de um imponente 
castelo rodeado por jardins. Continuaremos para Grasse que, 
desde o século XVI, é a capital mundial dos perfumes que, por 
aqui, nascem de uma “alquimia” única das flores, das ervas e do 
sol da Provence. Vamos conhecer a história da indústria da 
perfumaria em visita à fábrica Fragonard. Chegada e hospedagem 
em Cannes. 

Saída de Cannes com destino à Avignon. No caminho, visitaremos 
Roussillon, listada como uma das mais belas aldeias da França, 
vamos nos encantar com Roussillon, a mais atípica de todas as 
aldeias da região, graças aos seus rochedos de tons vermelhos e 
ocre, que se misturam com a cor dos telhados. Seguiremos para 
Gordes, cênico vilarejo com castelo medieval, e parada para 
fotografar a Abadia de Senanque, um dos mais famosos cenários 
da Provence, com seus canteiros de lavanda. Nossa última parada 
será em Isle Sur la Sorgue, conhecida como a Veneza da Provence 
por seus famosos canais e também por sua feira de antiguidades.

7º Dia - 24 de Julho  
Cannes - Rousillon - Gordes - Isle Sur La Sorgue - Gordes  Avignon

5º Dia - 22 de Julho 
    Nice   St. Paul  De Vence - Gourdon - Grass - CanneS

Conheceremos Cannes, a capital do cinema e do jetset europeu, 
com as suas praias de areia fina e a badalada Croisette, o 
calçadão à beira-mar ladeado por palácios e palmeiras. 
Passaremos por Antibes e Cap D'Antibes, antigas aldeias de 
pescadores que se tornaram símbolo máximo do luxo da Riviera 
Francesa e onde Picasso viveu durante uma importante parte da 
sua vida. Conheceremos o melhor da badalada Riviera Francesa: a 
Côte D'Azur, a Costa do Mediterrâneo que ficou famosa no 
mundo inteiro pelos filmes, romances, histórias de Príncipes e 
Princesas e pelas notícias das estrelas de cinema e dos milionários 
que a cada ano passam suas férias aqui no verão europeu. 

Pela manhã, saída para passeio por Avignon, cidade que se 
tornou uma das capitais do cristianismo da Idade Média e 
que ainda hoje guarda prestigiosos monumentos desta 
época, como o Palais des Papes, o maior palácio gótico da 
Europa, classificado como Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
Outro monumento emblemático e um dos grandes símbolos 
da cidade é a Ponte Saint Bénezet (conhecida como Pont 
d'Avignon), construída para ligar Avignon à margem esquerda 
do rio Rhône, e que foi parcialmente destruída durante as 
enchentes de 1668. A riqueza arquitetônica de Avignon se 
descobre também através das ruas estreitas da parte 
medieval e das ricas coleções de seus museus, que 
testemunham a grandiosidade que a cidade tem conhecido 
desde a instalação dos papas. Na sequência, continuação até 
Châteauneuf-du-Pape, pequeno vilarejo onde o Papa João 
XXII construiu um retiro de verão. A partir das ruínas de seu 
castelo, tem-se uma vista privilegiada do Vale do Rhône. Em 
seu entorno, as vinhas plantadas no século XIV deram origem 
a um dos vinhos mais conhecidos do mundo, que poderá ser 
degustado em uma adega local. 

8º Dia - 25 de Julho 
Avignon

6º Dia - 23 de Julho 
    Cannes - Antibes - Cap D' Antibes - Côte D'azur - Cannes 
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Saída para St Rémy, uma pequena cidade plena de encantos, 
onde Van Gogh passou os dois últimos anos de vida. Tempo livre 
para explorar o tradicional mercado da cidade, talvez os mais 
famosos em toda Provence, com variedades de azeitonas, pães, 
vinhos, lavanda, ervas, sabonetes e óleos essenciais. Na sequência 
vamos conhecer Les Baux-de-Provence, no alto de uma montanha 
rochosa, entre as mais belas vilas francesas, e assistir ao Carrières 
de Lumières, um show multimídia incrível que projeta imagens dos 
mais diversos tipos de arte em todos os cantos das cavernas 
rochosas, forrando o chão com um carpete de luzes e as pedras 
com quadros famosos e mosaicos luminosos. Seguiremos até 
Arles, na fronteira de Provence. Arles conta com um rico passado 
cultural e uma tradição enraizada em seus moradores. Essa cidade 
já foi capital romana e centro religioso durante a Idade Média, 
além de ter sido a casa de Van Gogh por alguns anos, o que 
aumentou sua fama. Chegada e hospedagem em Aix em 
Provence. 

Sairemos com destino a um dos mais bonitos vilarejos da França, 
Moustiers Sainte-Marie.  Esta vila fica em uma localização 
excepcional, cercada pelo maior canyon da Europa e os campos 
de lavanda no planalto de Valensole.  Tempo livre para percorrer 
os canteiros e se embriagar com os cheiros e cores da Provence. A 
temporada de floração no Sul da França, festa dos fotógrafos, 
acontece entre os meses de junho e agosto.  Continuação para O 
Gorges du Verdon que apresenta um dos cenários mais 
impressionantes da França, o rio Verdon corre por um vale 
profundo de rochas e picos. Para finalizar o dia de encantamento, 
vamos admirar as águas cristalinas do lago de Sainte Croix.

11º Dia - 28 de Julho  

    Aix en Provence - Moustiers - Ste Marie - Plateau de Valensole 
 Gorges Du Verdon - Aix en Provence             

9º Dia - 26 de Julho 

    Avignon - St Remy - Les Baux De Provence - Carrières De Lumieres - Arles 
     Aix En Provence

Pela manhã, saída para visita a Aix-en-Provence, capital histórica 
da região da Provence. Cidade universitária, artística e com um 
patrimônio arquitetônico extremamente rico, Aix-en-Provence 
abrange admiráveis paisagens campestres, as quais já inspiraram 
diversos artistas, como o pintor Paul Cézanne. Dentre suas 
principais atrações, destacam-se a Catedral St. Sauveur, o Hôtel 
de Ville, a Tour de l'Horloge, o Quartier Mazarin com suas ruas 
estreitas e o Atelier Cézanne, mantido da mesma forma que o 
pintor o deixou em 1906. Tarde Livre para aproveitar a 
encantadora cidade. 

12º Dia - 29 de Julho 
Aix en Provence  -  Cassis  -  Marseille

10º Dia - 27 de Julho 

    Aix em Provence

Pela manhã seguiremos para Cassis. Durante a viagem, 
desfrutaremos de vistas deslumbrantes do Golfo de Cassis a partir 
do ponto mais alto do Cabo Canaille e, em seguida, desceremos 
as colinas em direção ao pitoresco porto de Cassis. Faremos um 
passeio de barco pelos belos calanques, formações naturais que 
podem ser descritas como baías ou enseadas encaixadas entre 
laterais escarpadas. À tarde, continuaremos até Marseille, a cidade 
mais antiga de toda a França, com vinte e seis séculos de história.
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Iniciamos nossa visita subindo à colina que abriga a mais 
representativa imagem de Marseille: a Basílica de Notre-Dame de 
La Garde, que data do século XIX, e de onde teremos uma vista 
privilegiada de toda a cidade. Continuação para visita a uns dos 
seus mais destacados monumentos, o Mucem, uma obra moderna 
que se integra à paisagem. 

13º Dia - 30 de Julho 

    Marseille

Em horário determinado, traslado ao aeroporto e embarque em 
voo com conexão em Frankfurt com destino a São Paulo. 

14º Dia - 31 de Julho 

    Marseille           São Paulo

Chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e fim de 
nossos serviços. 

15º Dia - 1 de Agosto 

      São Paulo
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Passagem aérea em classe econômica voando Lufthansa. 

Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com 
café da manhã buffet. 

Acompanhamento de um guia brasileiro operacional 
desde o Brasil. 

Guias locais em português durante as visitas locais 
(conforme disponibilidade). 

Todos os passeios discriminados no roteiro. 

Café da manhã conforme indicado no roteiro. 

Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar 
condicionado. 

Seguro viagem internacional. Coberturas e valores 
válidos para passageiros com até 80 anos de idade. 

Gorjetas aos carregadores nos hotéis (uma mala por 
pessoa). 

Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo.

Documentos necessários: 
Passaporte: Original com validade mínima de 06 meses  -  Febre Amarela: Não é obrigatória. 

Documentos adicionais para embarque COVID-19: 
Favor nos consultar sobre as informações atualizadas referentes aos protocolos sobre a COVID19 para viajantes, como  

obrigatoriedade de vacinas, testes de PCR´s entre outros.  
Todos esses documentos e taxas/PCR´s necessários na ocasião do embarque são de responsabilidade do passageiro. 

*A Primordial não se responsabiliza por documentos pessoais.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

Informações e Reservas:  
(11) 3257-1667 
www.primordialoperadora.com.br 
contato@primordialturismo.com.br   22 anos 

Primordial Operadora e Turismo

Nice                          ———                Best Western Plus Hotel Messena ou similar 
Cannes                     ———                Eden Hotel and Spa ou similar 
Avignon                    ———                D'Europe Hotel ou similar 
Aix En Provence       ———                Reinassance Aix en Provence Hotel ou similar 
Marseille                   ———                Intercontinental Hotel ou similar 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

——————— AÉREO E TERRESTRE ———————

Preço por pessoa em apartamento Duplo:

EUR 5.990,00

PROMOÇÃO PARA 
RESERVAS ANTECIPADAS10X SEM 

JUROS

Preço em apartamento Single:

EUR 8.840,00

Taxa de Embarque:

EUR 190,00
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