Noventur –viagens temáticas

Centenário do fim da Grande Guerra
Em Lille e Paris
VIAGENS EXCLUSIVAS 2018
NO VALE DO SOMME E EM LILLE VAMOS DESCOBRIR OS CAMPOS E BATALHAS DA 1º GRANDE
GUERRA RELEMBRANDO OS PORTUGUESES QUE NELA PARTICIPARAM.
EM PARIS REVISITAMOS OS 2 MUSEUS RODIN E TEMPO LIVRE PARA DESFRUTAR DA CIDADE

15 e 20 Maio 2018
1º Dia – 15/05-terça- Lisboa /Paris/lille
Comparência no aeroporto da Portela às 05.00 para formalidades de embarque no voo TP
(06.35/10.00) com destino a Paris, Partida em autocarro para o vale do Somme, onde se
travaram importantes batalhas na 1ª Grande Guerra. ALMOÇO em Perone, visita ao
memorial , um dos mais importantes do sector da frente Ocidenta no Somme, à Cumeada
de Vimy e visita do Centro de Interpretação no seu Vimy Memorial park, Seguidamente ,
partida para Lille, a cidade mais importante do norte de França. Alojamento no Hotel Lille
centre Grand Place 4* ou similar. JANTAR.

2ºDia –16/05- quarta- Lille/Ypress/Neuve Chapelle/La
Couture/Saint Venan /lille
Pequeno almoço, partida de autocarro para Ypress, o famoso local da batalhas das margens do rio La Lys, continuamos para outros locais da
Frente portuguesa na ª Guerra: Fouquissart, Neuve Chapelle, Lacouture, Richebourg e Siant Venan,nomedamente o edifico La Peylouse onde
estava instalado o quartel general da CEP(Corpo Expedicionario
Portugues)ALMOÇO, regresso aLille, visita da cidade com o seu bem
conservado centro histórico na Vieux Ville com destque para a Place General
de Gaulle,ladeada pelas impressionantes fachadas dos escritorios do Jornal
Voix du Nord em Art Deco e opela Vielle Bourse do sec XVII. Jantar livre.

3ºDia –17/05- quinta- Lille/Arras / Paris
Pequeno almoço, partida de autocarro para Arras, capital da região do Artois,
o seu centro é embelezado por duas praças pitorescas com 155 casas com fachadas estilo flamengo do sec XVII, a Grand Place e a Place des
Heros e o Hotel de Ville em gótico flamejante, veremos as passagens subterrâneas da cidade do sec X e que serviram de abrigo durante a 1ª
Guerra, hoje caves Welligton. ALMOÇO em restaurante local. Regresso a Paris, alojamento no Hotel
Novotel Vaugirard Montparnasse 4*,ou similar, jantar livre.

4ºDia e 5º DIAS– 18 e 19/05- sexta e sábado- Paris
Pequeno almoço. Nestes dois dias vamos deixar que desfrutem da cidade luz, mas propomos na
manhã do dia 18 a a visita ao museu Rodin, e depois a continuação para Meudon a poucos kms de
Paris( iremos organizar ou programar o transporte) para a casa atelier do escultor completando
assim uma visão da via e obra do artista. O guia da Noventur orientara ainda nestes dois dias quem
deseje visitar outras exposições ou museus (Ex. Grand Palais, M.Orsay, Louvre etc.) almoços e
jantares livres.

6ºDia – 20/05 – Paris / Lisboa
Pequeno almoço, dia livre até ás 16.00. Transfer para o aeroporto para embarque no voo da TP (20.40/22.00)

Preço 1475€, para mínimo 15 participantes; 425€ supl single
Inclui- Passagem aérea Lisboa/Paris/Lisboa em classe económica; transporte em autocarro de turismo; 5 noites de alojamento 2 em Lille e 3 em Paris , 3
almoço e 1 jantar ; visitas guiadas conforme programa ; acompanhamento por guia da Noventur; taxas de aeroporto, IVA, Seguro de viagem.

RESERVE JÁ GARANTA A SUA VIAGEM!
Nota importante – mínimo de 15 participantes; sinalização de 250€ até 20/01 afim de garantir voo e
hotéis.
NOVENTUR – VIAGENS E TURISMO LDA Alvará 652/93 RNAVT nº 2034
NIB PARA TRSF 0007 0000 0015 6767 9092 3
Contactos tel : Heitor Ribeiro - 919 922 290 ou heitor.ribeiro@noventur.pt

