
Normandia,
1000 anos 
de História

05 A 11 ABRIL DE 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.700€

350€

1º DIA – LISBOA / 
ORLY / DIEPPE / 

ROUEN
06h00 – Encontro 

dos participantes no 
Terminal 1 do Aeroporto 

de Lisboa.
08h00 – Partida em voo Tap 

Air Portugal (TP 434) para 
Paris (aeroporto Orly).

11h25 – Transporte em autocarro 
para Dieppe. Almoço livre e 

visita guiada com guia local ao 
Castelo de Dieppe.

Jantar e alojamento no Hotel 
Mercure Rouen Centre 4**** ou 

similar.

2º DIA – ROUEN / HARFLEUR / 
HONFLEUR / LE HAVRE / ROUEN
Partida de autocarro para Harfleur. Tem 
início um passeio pedestre ao centro 
histórico da cidade. Esta viagem HISTORY 
continua para Honfleur com almoço num 
restaurante junto ao Rio Sena. Nesta bela 
cidade normanda, o grupo visita a Igreja 
de Santa Catarina (feita em madeira no 
século XV) e o Museu Eugène Boudin. 
Almoço num restaurante em Honfleur. 
Em Le Havre visita ao centro histórico 
desta cidade portuária com guia local 
(classificada Património da UNESCO em 
2005). Regresso a Rouen. Jantar livre e 
alojamento.

3º DIA - ROUEN
Visita de dia inteiro ao centro histórico 
da cidade, incluindo passagem pela 
Place du Vieux Marché (onde Joana 
D’Arc foi exceutada), o donjon onde 
esteve aprisionada (visita do exterior), o 
Antigo Palácio Arquiepiscopal onde se 
pode visionar o “Historial Joana D’Arc”, a 
Catedral da N. Sra de Rouen e a Abadia 
de Saint Ouen. Almoço num restaurante 
da cidade. Jantar livre. Alojamento.

4º DIA – ROUEN / BAYEUX / CAEN
Partida para Bayeux com visita à Catedral 
e Musée de la Tapisserie, onde está 
exposta a célebre tapeçaria que descreve 
a conquista da Inglaterra por Guilherme, 
O Conquistador. Almoço num restaurante 
em Caen. Visita guiada à Abadia das 
Damas. Check-in no Hotel Mercure Caen 
Centre Porte de Plaisance 4**** ou similar. 
Jantar livre. Alojamento.

5º DIA – CAEN / AVRANCHES / MONT 
SAINT MICHEL / CAEN
Visita com guia local a Avranches 
incluindo o castelo e o monumento ao 
General Patton. Almoço em Avranches. 
De tarde visita com guia local ao Mont 
Saint Michel. Jantar livre. Alojamento.

6º DIA – CAEN / UTAH BEACH / SAINTE 
MÉRE L’ÉGLISE / OMAHA BEACH / CAEN
Visita de dia inteiro à costa da Normandia 
onde se deu o desembarque dos Aliados 
em Junho de 1944: Praia de Utah Beach e 
Sainte Mère l’èglise onde se deu o ataque 
do 506º Regimento de Paraquedistas dos 
EUA. Almoço livre. De tarde visita a Omaha 
Beach com visita ao cemitério e museu 
da 2ª Guerra Mundial. Jantar Especial de 
Despedida em Caen. Alojamento.

7º DIA – CAEN / ORLY / LISBOA
Manhã em Caen para visitar com guia locl 
o castelo e a Abadia dos Homens, onde 
foi sepultado Guilherme, o Conquistador. 
Almoço num restaurante em Caen. Em 
hora a indicar, viagem para o Aeroporto 
de Orly.
19h10 – Partida em voo Tap Air Portugal 
(TP 431) para Lisboa.
20h35 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista 
João Paulo Oliveira e Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Paris / Lisboa, em voos regulares Tap Air 
Portugal com direito a 1 peça de bagagem até 23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 49,31€ (a reconfirmar e atualizar na altura 
da emissão da documentação);
• 6 noites de alojamento nos hoteis mencionados ou 
similares;
• Refeições de acordo com o presente programa 
incluindo água mineral, café ou chá;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias 
locais em português ou espanhol quando mencionado;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

Nesta viagem vamos, pois, mergulhar em mil anos 
de História, desde o tempo em que Guilherme o 
Conquistador dominava Caen e Rouen; recordaremos 
a invasão da Inglaterra em Bayeux, através de uma 
tapeçaria única no mundo; evocaremos o ataque 
a Harfleur por Henrique V e a execução de Joana 
d’Arc em Rouen; iremos a Avranches, que foi sede 
de condado de um português e ao mítico Mont 
Saint Michel; em Dieppe apreciaremos a escola de 
cartografia quinhentista, que quis rivalizar com 
a escola portuguesa, em Honfleur admiraremos 
os maravilhosos reflexos das casas no Sena 
e nas praias de Utah Beach e Omaha Beach 
prestaremos homenagem aos milhares 
de mortos aí sepultados; finalmente em 
Le Havre, apreciaremos a cidade nova, 
renascida das cinzas da guerra.
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