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2º DIA – LOURDES
Chegaremos hoje em Lourdes e 
seguiremos para nosso hotel para 
acomodação e jantar (caso o horário 
permita).

3º DIA – LOURDES
Café da manhã. Hoje nosso dia será 
dedicado à visita deste Santuário. 
Visitaremos a Gruta da Aparição, 
a basílica maior, a basílica menor 
e a cripta. Percorreremos as ruas 
estreitas e repletas de lojinhas desta 
cidade e, teremos tempo de sobra 
para aproveitar o clima espiritual que 
esta cidade nos oferece. À noite, 
após nosso jantar, participaremos da 
procissão de velas. Acomodação e 
jantar.

1º DIA – SÃO PAULO / LOURDES 
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Lourdes, com escala a 
confirmar.

4º DIA – LOURDES / BORDEAUX
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Lourdes logo cedo para seguir rumo 
ao norte, com destino à cidade de 
Bordeaux, região conhecida pelos 
vinhos que produz. Dedicaremos 
nosso dia a uma visita de Saint 
Emillion, com seus monumentos Lourdes

Lourdes

França Charmosa
12 dias
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- 9 noites na França
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- parte aérea em classe econômica promocional
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- passeios e entradas conforme roteiro
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

E então amigos, o que acham de um passeio encantador pela França passando pela região dos castelos franceses, 
no Vale do rio Loire, juntamente com uma visita a Paris, a Cidade Luz, assim chamada por sua arquitetura, por sua 
harmonia, por sua exuberância e por seu charme? Se já gostaram, acrescentem algo mais: uma visita ao Santuário 
de Lourdes, local das aparições de Nossa Senhora a Santa Bernadette e “voilà”, esse é nosso roteiro!

Vocês também nos acompanharão?

®
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subterrâneos. Daremos destaque, 
nesta cidade conhecida como a 
colina dos mil castelos, à sua igreja 
monolítica, uma das poucas igrejas 
subterrâneas da Europa, que 
teria sido escavada por monges 
beneditinos em pedra calcária. Ao 
cabo de nosso passeio, seguiremos 
para nosso hotel em Bordeaux para 
acomodação e jantar.

5º DIA – BORDEAUX
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city tour pela cidade de Bordeaux, 
uma belíssima e charmosíssima 
cidade francesa, paraíso para os 
enólogos e para nós, mortais, que 
gostamos da bebida que produzem 
por lá: o vinho. Teremos, pela tarde, 
tempo livre para aproveitar a cidade, 
e comprar algumas lembrancinhas 
dela. Acomodação e jantar. 

6º DIA – BORDEAUX / TOURS
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos Bordeaux com destino 
a Tours, cidade francesa localizada 
no vale do rio Loire, região em que 
se localizam inúmeros castelos 
franceses que abrigaram a corte 

e nobreza francesas por centenas 
de anos. Chegaremos a Tours e 
seguiremos até Villandry para visitar 
o Castelo de Villandry e seus jardins. 
Jantaremos ali em Villandry mesmo, 
ao lado do castelo. Prepare seu 
paladar! Acomodação e jantar.

7º DIA – TOURS
Café da manhã. Logo cedo 
realizaremos nosso city tour pela 
cidade de Tours, com direito a 
algum tempo para compras. Após o 
almoço, seguiremos para a cidade 
de Amboise para visitar o castelo de 
mesmo nome, em que se encontra 
o túmulo de Leonardo da Vinci. 
Uma vista maravilhosa da cidade 
de Amboise nos aguardará lá. 
Retornaremos então para Tours para 
acomodação e jantar.

8º DIA – TOURS / LISIEUX / 
ROUEN / PARIS
Café da manhã. Partiremos logo cedo 
para a cidade de Lisieux, para visitar 
o Santuário de Santa Terezinha do 
Menino Jesus. Ali está, incorrupto, o 
corpo desta Santa venerada por sua 

piedade e sabedoria. Almoçaremos 
em Lisieux e, logo após o almoço, 
seguiremos nossa viagem até 
Rouen, cidade em que foi martirizada 
Santa Joana D’arc, para visitar sua 
Catedral. Sim, nada mais acertado 
que, nossa paróquia de Santa Joana 
D’arc, possa conhecer a cidade de 
martírio da Santa que lhe apadrinha. 
Após visita da Catedral, da Praça 
do mercado e da Praça du Horloge, 
seguiremos viagem até Paris, 
para nossa acomodação e jantar, 
completando um belíssimo dia.

9º DIA – PARIS
Café da manhã. Logo cedo 
iniciaremos nosso dia para explorar 
esta que é chamada a Cidade 
Luz. Uma das mais belas cidades 
do mundo, Paris nos apresentará 
sua catedral, a Notre Dame. E 
durante nosso city tour panorâmico, 
conheceremos a Torre Eiffel, o Arco 
do Triunfo, o Museu des Invalides, 
a Avenida de Champs Elysees 
(uma das mais belas avenidas do 
mundo), iluminada, decorada e de 
bom gosto! Conheceremos o museu 

Saint Emilion Lisieux

Rouen

Bordeaux

Villandry

Tours
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10º DIA – PARIS
Café da manhã. E após nosso 
café da manhã, teremos hoje um 
dos pontos mais altos de nossa 
viagem. Dedicaremos nossa manhã 
a conhecer a Igreja da Medalha 
Milagrosa, na Rue Du Bac. Ali 
conheceremos a história de Santa 
Catarina de Laburée, realizaremos 
nossas orações e, se a Igreja nos 
permitir, celebraremos ali nossa 
eucaristia. Nossa tarde será livre e, 
quem desejar, poderá acompanhar 
nosso líder de viagem em seu 
passeio à pé pela cidade. Nosso 
jantar de despedida será uma 
surpresa. Acomodação e jantar. 

do Louvre (sem entrada), veremos 
as construções dos Museu’s 
D’Orsay, na antiga estação de trem, 
e de Rodin, ao lado do Museu des 
Invalides. Veremos o bairro boêmio 
de Montparnasse, com sua torre 
polêmica, os cafés do Boulevard Saint 
Germain, o Quartier Latin e muito 
mais. E ao anoitecer, seguiremos para 
a região de Montmartre, ou a colina 
dos mártires, hoje local de boemia e 
onde se encontra a Igreja do Sacre 
Coeur. De lá a vista deslumbrante 
de Paris, do alto, será um ponto alto 
literalmente. Jantaremos ali na Place 
du Tertre, para então retornar ao 
hotel. Acomodação e jantar.

11º DIA – PARIS / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São Paulo, 
com escala a confirmar.

12º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima  viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.590
US$ 5.390

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Paris Paris

Paris


