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Por que escolher a France Intense ?

CULTURA GASTRONOMIA & VINHOS EXPERIENCIAS

Uma equipe experiente:  Tour Planners e 
Guias.

►Uma equipe cuja paixão é apresentar 
o melhor que a França tem a oferecer.

►O que nos faz felizes é tornar possível 
compartilhar os mais autênticos momentos 
encontrando pessoas  locais, descobrindo 
nossa cultura, experimentando bons 
vinhos e uma maravilhosa comida.

►Oferecemos tours com Saídas Garantidas 
para pequenos grupos, além de atender FIT, 
Groups, MICE.

Falamos Francês, Português, Inglês, 
Espanhol, Italiano e Russo.





Guaranteed departures

REQUEST YOUR LOGIN & PASSWORD

EASY SWIFT EFFICIENT

YOUR PROFESSIONAL BOOKING PLATEFORM 
IS NOW AVAILABLE

FRANCE INTENSE

� e  F r e n c h  R e n d e z - v o u s
Divine Bourgogne Tours

Saídas Garantidas

SOLICITE SEU LOGIN & SENHA

FÁCIL RÁPIDO EFICIENTE

SUA PLATAFORMA PROFISSIONAL
PARA BOOKING ON LINE

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL !

FR A N CE IN T E N SE
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Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

1 O que nós chamamos « Excursões » são 
tours para pequenos grupos. Eles podem ser 
combinados um com os outros e acrescentar 
acomodações formando os « Pacotes » ou 
« Pacotes Superstays ». 

São tours com Saídas Garantidas para até 8 pessoas por 
minibus. Eles são "all inclusive" com  guia nacional oficial  
multilíngue,  bilhetes de entrada e almoço (bebidas 
incluidas).

2Todos os «Pacotes» e
podem ser combinados 
para formar  o «Pacote Combo» 
com multiregiões.3

Todos os outros tours são Privados. 
Eles podem ser totalmente sob 
medida de acordo com os desejos de 
seus clientes.

Pacotes Privados

4 Tours para Grupos e Mice: 
      sob encomenda.

5    Use nossos produtos do site           
como referência para encontrar um tour 
correspondente através do ProAccess:
      Consulte as disponibilidades online !

7France Intense



8France Intense Sobre nós

SOBRE NÓS
France Intense, The French Rendez-vous

France Intense está presente para facilitar a organização da sua viagem em França. Desde o seu primeiro contato conosco, 
uma equipe de planejadores turísticos está disponível para entender os seus desejos. O nosso objetivo é criar para você 
uma viagem inesperada para conhecer a gastronomia francesa, população e patrimônio abrindo portas para você de casas 
principais ou pequenos produtores locais. Seu desejo: um almoço numa casa de viticultor na Borgonha ou uma refeição num 
restaurante estrelado Michelin em Champagne? Seu desejo: um vôo de balão no Vale do Loire ou caça à trufa em Dordogne? 
Diga-nos seus desejos, nós vamos torná-los realidade!

Todos os nossos guias são licenciados e bilíngües. A partir da sua chegada, eles se comprometem a fazer você descobrir os 
tesouros de nossas regiões. A nossa filosofia, ser sério sem nos levarmos muito a sério! Os nossos guias não lhes dão uma 
palestra, mas levam-lhes para a descoberta das estradas francesas através de muitas histórias divertidas e alegres sobre 
a História da França, o vinho francês e a cultura.

Desde o seu primeiro contacto com a France Intense até ao final da sua viagem, o nosso objectivo é fazer da sua viagem um 
momento inesquecível e único na França. Nossa experiência, seu sucesso!



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.
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10France Intense Descobrir

Descubra o seu
POSSIBILIDADES

Excursões
Nossas Excursões o levam a 
descobrir, por dia: uma cidade 
ou vilarejo, um local cultural, um 
produtor artesanal e 
vinhos regionais.

Pacotes
Nossos pacotes Short 
Break em pequenos grupos 
oferecem um excursão e uma 
noite em um ótimo hotel.

Super Stay
Nossos pacotes SuperStay em 
pequenos grupos oferecem 2 
ou 3 Excursões e 2 noites em 
um ótimo hotel.

Pequenos Grupos
Small Group



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Tour Privado
Nossos Dias Privados 
incluem transporte em 
confortável microônibus 
com ar condicionado, guia 
nacional oficial de 09h30 as 
17h30 e bilhetes de entrada, 
visitas guiadas e degustações 
mencionadas por região.

Pacotes Privados
Nossos Pacotes Privados 
incluem um ou dois Tour 
Privado e uma ou duas noites 
no hotel de luxo *****.

Tour Personalizados
Os nossos roteiros 
personalizados permitem que 
você faça e veja exatamente 
o que você gosta. Deixe-
nos saber quais são os seus 
desejos e seus sonhos se 
tornarão realidade.

Duração Hotel incluído Almoço incluído

Excursões 1d Não Sim

Pacotes 2d/1n Sim Sim

SuperStay 3d/2n Sim Sim

Tour Privado 1 d Opcional Opcional
Pacotes 
Privados 2d/1 n Sim Opcional

© ventdusud/Shutterstock.com

Pacotes Privados

Private Tours
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12Provence Preference Descobrir

Descubra o
PROVENCE



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Descobrindo a região 
de Provence, você vai 
mergulhar nas paletas 
dos pintores Van Gogh 
e Cézanne. Vai também 
explorar os monumentos 
romanos e as encantadoras 
cidades da montanha, 
admirando o panorama 
colorido da costa 
mediterrânea azul e o 
fascinante sabor e perfume 
do campo.

Provence e seu modo de 
vida leva você a saborear 
a deliciosa cozinha do sul, 
aprimorada com pitadas de 
sol, juntamente com vinhos 
locais como o popular Rosê 
de Provence.

© Thomas sauzedde
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Disponível de 1 de Abril a 18 de Novembro
Tour de Terça-feira a Sábado
Iniciar as 09:00 / Terminar as 18:00
De Aix-en-Provence
Grátis menor que 3 anos
Suplemento de pick-up no seu hotel na área de Aix-en-Provence de 
15 € por pessoa.

O que está incluído?

Detalhes

14Provence Preference Excursões

Excursões - Saídas Garantidas
Nossas Excursões o levam a descobrir, por dia: uma cidade ou vilarejo, um 
local cultural, um produtor artesanal e vinhos regionais.

Aix en 
Provence

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :

Small Group

Transporte em confortável microônibus para até 
8 passageiros com ar condicionado, serviço de um Guia 
Nacional Oficial, visita guiada e entrada sem fila nos locais 
de interesse cultural, degustação de vinhos e almoço com 
bebidas incluídas (em um restaurante da vila ou em um 
“Domaine” local), visita guiada a uma cidade e/ ou vilarejo.



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Spectacular 
Luberon
1d - ref : PP-D2

Cassis & 
Bandol

1d - ref : PP-D1

Historic 
Alpilles

1d - ref : PP-D3

TERÇA-FEIRA OU SEXTA-FEIRA
• Pick up as 09:00 em Aix-

en-Provence ("Office de 
Tourisme")

• Passeio pela trilha de Ocre 
em Roussillon

• Sightseeing no topo da vila 
montanhosa de Gordes 

• Parada para foto no campo de 
lavanda da Abadia Senanque

• Visita guiada e degustação de 
vinhos em um «Domaine» 
local

• Almoço em um restaurante 
tradicional (bebidas incluídas)

• Tour guiado e degustação do 
artesanal Calisson d’Aix 

• Drop off as 18:00 em Aix-
en-Provence ("Office de 
Tourisme") 

QUINTA-FEIRA
• Pick up as 09:00 em Aix-

en-Provence ("Office de 
Tourisme")

• Passeio de barco para as 
«Calanques» de Cassis

• Visita guiada em Cassis

• Visita guiada e degustação de 
vinhos em um «Domaine» 
local

• Almoço em um restaurante 
tradicional (bebidas incluídas)

• Sightseeing pelos vinhedos 
de Bando

• Visita guiada e degustação de 
vinho em um produtor local

• Drop off as 18:00 em Aix-
en-Provence ("Office de 
Tourisme") 

QUARTA-FEIRA OU SÁBADO 
• Pick up as 09:00 em Aix-

en-Provence ("Office de 
Tourisme")

• Sightseeing em Avignon: 
Palácio dos Papas, Ponte 
d’Avignon

• Degustação de vinhos em  
Châteauneuf du Pape

• Almoço em um restaurante 
tradicional (bebidas incluídas)

• Sightseeing em Alpilles 
Parque Nacional

• Visita guiada na Ponte do 
Gard

• Drop off as 18:00 em Aix-
en-Provence ("Office de 
Tourisme") 

Adulto : 180€
Criança : 148€

Adulto : 180€
Criança : 148€

Adulto : 180€
Criança : 148€

Small Group
Provence
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Cultura : 
Vinho : 
Crianças :

Disponível de 1 de Abril a 18 de Novembro
Tour de Terça-feira a Sábado
Iniciar as 09:00 / Teminar as 18:00
De Aix-en-Provence
Preços para crianças sob consulta

O que está incluído?

Detalhes

16Provence Preference Pacotes

Pacotes - 2D/1N - Saídas Garantidas
Small Group

Transporte em confortável microônibus para até 8 passageiros com ar 
condicionado, serviço de um Guia Nacional Oficial por 1 dia, visita guiada 
e entrada sem fila nos locais de interesse cultural, degustação de vinhos 
e almoço com bebidas incluídas (em um restaurante da vila ou em um 
“Domaine” local), visita guiada a uma cidade e/ ou vilarejo + 1 noite (após o 
tour) com café da manhã e taxas em hotéis a sua escolha: 2-Star/3-Star/4-
star em Aix en Provence.

Nossos pacotes Short Break em pequenos grupos oferecem 1 Excursão + 
1 noite em um ótimo hotel no centro de  Aix en Provence.



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Comfort
2d/1n - ref : PP-SB2

Classic
2d/1n - ref : PP-SB1

Luxe
2d/1n - ref : PP-SB3

HOTEL DE FRANCE AAA

PRESTIGE DOUBLE ROOM

• O "Hôtel des Princes" foi 
brilhantemente redecorado de 
uma forma muito inovadora 
e com extrema atenção aos 
detalhes. O hotel oferece 
quartos acolhedores com um 
verdadeiro espírito de casa de 
família. Um verdadeiro casulo 
oferecendo todo o conforto 
moderno que você precisa.

• Pick up as 09:00 em Aix-en-
Provence ("Office de Tourisme")

• Drop off at 18:00PM at the 
Hotel para check in 
Detalhes do tour: página 15

HOTEL DU GLOBE AA

DOUBLE ROOM
• O Hotel du Globe está 

localizado a uma curta 
caminhada do centro histórico, 
onde você encontrará os 
lugares mais exclusivos, como 
Cours Mirabeau, Quartier, 
Mazarin... Fundado em 1970, 
o hotel tem 46 quartos 
renovados em um ambiente 
acolhedor.

• Pick up as 09:00 em Aix-en-
Provence ("Office de Tourisme") 

• Drop off as 18:00 no Hotel 
para check in. 

           Detalhes do tour: página 15

HOTEL CÉZANNE AAAA

SUITE OR JUNIOR SUITE
• O Hotel Cezanne foi o primeiro 

Boutique Hotel de Aix en 
Provence. Ele está localizado 
no centro da cidade e exibe 
com orgulho seu lado chique 
e elegante. Ele tem todas as 
qualidades de um hotel de luxo 
internacional, permanecendo 
uma empresa com calor 
humano.

• Pick up as 09:00 em Aix-en-
Provence ("Office de Tourisme")

• Drop off as 18:00 no Hotel 
para check in.  
Detalhes do tour: página 15

Preço : 354€Preço : 276€ Preço : 460€

Small Group

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.

Suplemento Individual e noites adicionais p. 67

Provence
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Cultura : 
Vinho : 
Crianças :

Disponível de 1 de Abril a 18 de Novembro
Tour de Terça-feira a Sábado
Iniciar as 09:00 
De Aix-en-Provence
Preços para crianças sob consulta

O que está incluído?

Detalhes

18Provence Preference Superstay

Superstay - 3D/2N - Saídas Garantidas
Nossos pacotes SuperStay em pequenos grupos oferecem 3 Excursões 
+ 2 noites em um ótimo hotel no centro da cidade de Aix en Provence.

Small Group

Transporte em confortável microônibus para até 8 passageiros com ar 
condicionado, serviço de um Guia Nacional Oficial por 3 dias, visita guiada 
e entrada sem fila nos locais de interesse cultural, degustação de vinhos 
e almoço com bebidas incluídas (em um restaurante da vila ou em um 
“Domaine” local), visita guiada a uma cidade e/ ou vilarejo + 2 noites (após o 
tour) com café da manhã e taxas em hotéis a sua escolha: 2-Star/3-Star/4-
Star, em Aix en Provence.



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Comfort
3d/2n - ref : PP-SS2

Classic
3d/2n - ref : PP-SS1

Luxe
3d/2n - ref : PP-SS3

HOTEL DE FRANCE AAA

PRESTIGE DOUBLE ROOM

O "Hôtel des Princes" foi 
brilhantemente redecorado 
de uma forma muito 
inovadora. O hotel oferece 
quartos acolhedores com um 
verdadeiro espírito de casa de 
família.

HOTEL DU GLOBE AA

DOUBLE ROOM
O Hotel du Globe está 
localizado a uma curta 
caminhada do centro histórico, 
onde você encontrará os 
lugares mais exclusivos, como 
Cours Mirabeau, Quartier, 
Mazarin ...

HOTEL CÉZANNE AAAA

SUITE OR JUNIOR SUITE
O Hotel Cezanne foi o primeiro 
Boutique Hotel de Aix en 
Provence.
Ele está localizado no centro da 
cidade e exibe com orgulho seu 
lado chique e elegante.

Preço : 888€Preço : 732€ Preço : 1100€

Small Group

• Dia 1 : Pick up as 09h no “Office de Tourisme” em Aix en Provence > Excursão  > Drop off em seu 
hotel em Aix en Provence para check in > Overnight

• Dia 2 : Pick up as 08h45min em seu hotel > Excursão  > Drop off em seu hotel > Overnight
• Dia 3 : Check out após o café da manhã > Pick up as 08h45min em seu hotel > Excursão  > Drop 

off no «Office de Tourisme» em Aix en Provence 
 Detalhes do tours: página 15

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.

Suplemento Individual e noites adicionais p. 67

Provence
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Almoço (80€ por pessoa),despesas 
pessoais e extras, outras bebidas, 
outras refeições, acomodação, 
bilhete de trem, hora extra (75 € 
por hora, máximo 2 horas por dia).

Disponível de 1 de Abril a 18 de Novembro
Iniciar as 09:30 /  Terminar as 17:30
De Aix-en-Provence
Outro pick up e drop off sob consulta, com suplemento
75€ por hora extra
Almoço opcional
Preços para crianças sob consulta
Acomodação a pedido, com suplemento

O que está incluído? O que não está incluído?

Detalhes

20Provence Preference Tour Privado

Tour Privado
Motorista-guia/Intérprete particular e microônibus com ar condicionado. De 09:30 
as 17:30 (8 horas/dia). Todos os nossos Guias Nacionais são oficiais e bilíngües. Cada 
um deles vai lhe proporcionar um passeio histórico e arquitetônico detalhado tanto 
nos locais culturais como em Provence. Eles são qualificados para apresentar-lhe 
os vinhedos da região, as várias denominações e maravilhosos vinhos provençais.

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :

Private Tours

Transporte em confortável microônibus c/ ar 
condicionado para até 8 pessoas por um dia, 
guia nacional oficial tempo integral por um 
dia (de 09h00 as 17h30), atividades conforme 
mencionado. 
Vinícolas podem mudar de acordo com a 
disponibilidade das mesmas.



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Elegant Alpilles
1d - ref : PP-PD5

Original Luberon
1d - ref : PP-PD4

GORDES, ROUSSILLON
• Pick up as  09:30 (na estação de trem de Aix-en-

Provence Provence ou em seu hotel na região de 
Aix en Provence)

• Sightseeing pelas paisagens pitorescas de 
Provence : Gordes e Abadia Senanque

• Visita guiada em Roussillon e passeio na trilha de 
Ocre.

• Almoço com produtos locais em um restaurante 
tradicional (Opcional: 80€/pessoa)

• Tour e degustação de vinho em um «Domaine» local

• Drop off: por volta de 17:30, em seu hotel ou na 
estação

MERCADO TIPICO, BAUX DE PROVENCE
• Pick up as  09:30 (na estação de trem de Aix-en-

Provence Provence ou em seu hotel na região de 
Aix en Provence)

• Passeio em um mercado típico.

• Sightseeing pelos famosos vilarejos Les Baux de 
Provence, Rota panorâmico das Alpilles 

• Momento especial em torno de vinho, almoço 
com comida caseira (Opcional, 80€/pessoa)

• Passe algum tempo com uma equipe de 
especialistas em vinho e azeite. 
Uma fabulosa experiência Provençal!

• Drop off: por volta de 17:30, em seu hotel ou na 
estação

Preço inicial : 148€Preço inicial : 148€

Private Tours

Baseado em 2 pessoas 4 pessoas 6 pessoas 8 pessoas

Preço por pessoa 368€ 218€ 178€ 148€

Almoço degustação opcional: 80€/pessoa
vinho incluído

Provence
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Transporte em confortável 
microônibus com ar condicionado, 
motorista/guia nacional oficial 
em tempo integral por 9 horas 
(de 09h30 as 17h30) para ambos 
pacotes: 1 Dia e 1 Noite em um 
hotel***** ou 2 Dias e 2 Noites, 
café(s) da manhã, atividades 
conforme mencionado.

Despesas pessoais e extras, 
outras bebidas, outras 
refeições, bilhete de trem, hora 
extra (75 € por hora, máximo 
2 horas por dia) e almoço (80€ 
por pessoa).

Disponível de 1 de Abril a 18 de Novembro
Iniciar as 09:30 
De Aix-en-Provence
Outro pick up e drop off sob consulta, com suplemento
75€ por hora extra
Preços para crianças sob consulta
Almoço opcional: 80€ por pessoa

O que está incluído? O que não está incluído?

Detalhes

22Provence Preference Pacotes Privados

Pacotes Privados - 2D/1N ou 3D/2N

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :

Private Tours

Nossos Pacotes Privados incluem 1 Dia de Tour Privado & 1 noite ou 2 Dias de 
Tour Privado & 2 noites em hotel***** no centro da cidade de Aix en Provence.
Todos os nossos Guias Nacionais são oficiais e bilíngües. Cada um deles vai lhe 
proporcionar um passeio histórico e arquitetônico detalhado tanto nos locais 
culturais como em Provence. Eles são qualificados para apresentar-lhe os 
vinhedos da região, as várias denominações e maravilhosos vinhos provençais.



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Elegant Alpilles
2d/1n - ref : PP-PT2

Original Luberon & Elegant Alpilles

Original Luberon
2d/1n - ref : PP-PT1

COM HOTEL AAAAA

• 1 Dia de Tour Privado na região de Luberon, 
detalhes do tour: página 21

• Acomodação em Deluxe room Hotel Le 
Pigonnet***** em Aix en Provence

COM HOTEL AAAAA

• 1 Dia de Tour Privado na região de Alpilles, 
detalhes do tour: página 21

• Acomodação em Deluxe room Hotel Le 
Pigonnet***** em Aix en Provence

COM HOTEL AAAAA

•  2 Dias de Tour Privado nas regiões de Luberon e Alpilles, detalhes do tour: página 21

• Acomodação em Deluxe room Hotel Le Pigonnet***** em Aix en Provence

Preço : 699€

3d/2n - ref : PP-PT10       Preço : 1398€

Preço : 699€

Private Tours

Hôtel le Pigonnet AAAAA

Acomodação em Deluxe room. Esta mansão provençal do século 18 combina tradição e modernidade. 
Um hotel 5 estrelas, com 44 quartos e suites. Está localizado a apenas poucos passos do centro da 
cidade de Aix-en-Provence e oferece momentos relaxantes em uma luxuosa atmosfera atemporal.

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.

Provence
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24Divine Bourgogne Tours Descobrir

Descubra o
BORGONHA



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Filial com sede em Beaune, a 
capital do vinho da Borgonha. 
Oferecemos excursões 
em pequenos grupos que 
incluem transporte em 
confortáveis microônibus, 
hotéis selecionados da 
Borgonha, visitas guiadas 
com Guia Nacional oficial, 
tour e degustação de vinhos 
em “Domaines” da Borgonha 
famosos no mundo todo  além 
de encontros com famílias 
fabricantes de vinho, almoços 
com degustação de vinhos 
em adegas, passeios pelos 
vinhedos, monumentos e rota 
Grands Crus. Excursões privadas 
para FITs e personalização de 
passeios são parte de nossas 
missões diárias. Partida de 
Beaune. Apenas 1h30min de 
Paris por TGV.

� e  F r e n c h  R e n d e z - v o u s
Divine Bourgogne Tours

© Wallhaven
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Transporte em confortável microônibus para até 8 passageiros 
com ar condicionado, serviço de um Guia Nacional Oficial, visita 
guiada e entrada sem filas tanto no Chateau du Clos de Vougeot 
como no “Hospices” de Beaune, almoço com bebidas incluídas 
(em um restaurante da vila ou em um “Domaine” local) e duas 
degustações de vinhos.

Disponível de 1 de Abril a 23 de Dezembro
Tour de Terça-feira a Sábado
Iniciar as 09:30 ou 9:45 / Terminar as 17:30 
"Office de Tourisme" de Beaune ou estação de trem de Dijon (apenas no sábado)
Grátis menor que 3 anos
Suplemento de pick-up no seu hotel na área de Beaune & Dijon de 15 € por 
pessoa.

O que está incluído?

Detalhes

26Divine Bourgogne Tours Excursões

Excursões - Saídas Garantidas
Nossas Excursões Diárias na Borgonha vão levar você para um local 
cultural e permitirá que você  descubra os vinhedos da Borgonha.

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :

Small Group



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Côte de Beaune
1d - ref : DBT-D1

Côte de Nuits
1d - ref : DBT-D2

QUARTA-FEIRA, SEXTA-FEIRA

DEGUSTAÇÃO DE 12 VINHOS:
Vinhos "Village, Premiers e Grands Crus"

• Pick up as  09:30 ("Office de Tourisme" de 
Beaune) 

• Visita guiada ao "Hospices de Beaune"

• Puligny-Montrachet, Meursault, Volnay, 
Pommard : Passeios turísticos com uma 
apresentação divertida das denominações, 
paragem no Grand Cru Le Montrachet 

• Wine tasting lunch with local specialities (drinks 
included), enjoy a privileged moment tasting 
Bourgogne wines with a local expert

• Dois tours e degustações de vinhos

• Drop off: por volta de 17:30 ("Office de Tourisme" 
de Beaune)

TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA, SÁBADO

DEGUSTAÇÃO DE 12 VINHOS:
Vinhos "Village, Premiers e Grands Crus"

• Terça e quinta-feira : pick up as  09:30 ("Office 
de Tourisme" de Beaune) 
Sábado :  pick up as  09:00 ("Office de Tourisme" 
de Beaune) ou 09:45 (na estação de trem de 
Dijon)

• Visita guiada ao famoso Château du Clos de 
Vougeot

• Nuits Saint Georges, Vosne-Romanée, Ge-
vrey-Chambertin : Introdução às vinhas e às 
classificações «Village», «Premier» e «Grand 
Crus», paragem no Grand Cru Romanee – Conti

• Degustação de vinhos com especialidades 
locais (bebidas incluídas), desfrute de um mo-
mento privilegiado com degustação de vinhos 
de Bourgogne com um especialista local 

• Dois tours e degustações de vinhos

• Drop off: por volta de 17:30 ("Office de Tourisme" 
de Beaune)

Adulto : 198€
Criança : 154€

Adulto : 198€
Criança : 154€

Small Group
Borgonha

© Richard Semik/Shutterstock.com
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Transporte em confortável microônibus para até 8 passageiros com 
ar condicionado, serviço de um Guia Nacional Oficial, visita guiada e 
entrada sem filas no Chateau du Clos de Vougeot ou no “Hospices” de 
Beaune, almoço com bebidas incluídas (em um restaurante da vila ou 
em um “Domaine” local) e duas degustações de vinhos + 1 noite (após 
o tour) com café da manhã e taxas em hotéis 3-Star/4-Star/5-Star em 
Beaune (de acordo com a opção escolhida).

Disponível de 1 de Abril a 23 de Dezembro
Tour de Terça-feira a Sábado
Iniciar as 09:30 ou 9:45 / Terminar as 17:30 
"Office de Tourisme" de Beaune ou estação de trem de Dijon (apenas no sábado)
Preços para crianças sob consulta

O que está incluído?

Detalhes
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Pacotes - 2D/1N - Saídas Garantidas
Nossos Pacotes Short Breaks em pequenos grupos oferecem 1 Dia 
de Excursão + 1 noite em um ótimo hotel em Beaune.

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :

Small Group



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Comfort
2d/1n-ref : DBT-SB2

Luxe
2d/1n-ref : DBT-SB3

Classic
2d/1n-ref : DBT-SB1

Preço : 418€ Preço : 443€Preço : 296€

Small Group

HOTEL ATHANOR AAA

SUPERIOR ROOM

• Localizado no centro da cidade 
de Beaune e protegido pelas 
suas muralhas, este antigo 
convento do século 16 é agora 
um hotel de charme.

• Pick up (depende do dia) as 
09:30 ou 09:45 ("Office de 
Tourisme" de Beaune ou 
estaçao de trem de Dijon)

• Drop off as 17:30 em 
seu Hotel para check in  

Detalhes do tour: página 27

HOTEL LE CEP AAAA

SUPERIOR ROOM
• O luxuoso Hotel Le Cep está 

localizado no centro da cidade 
de Beaune. O lugar é cheio 
de charme e oferece uma 
atmosfera calorosa.

• Pick up (depende do dia) as 
09:30 ou 09:45 ("Office de 
Tourisme" de Beaune ou 
estaçao de trem de Dijon)

• Drop off as 17:30 em 
seu Hotel para check in 

Detalhes do tour: página 27

HOTEL LE CÈDRE AAAAA

JUNIOR SUITE
• Voltado para as muralhas e 

apenas a cinco minutos de 
distância do famoso Hospices 
de Beaune, este luxuoso hotel 
é o local ideal para descobrir a 
Borgonha.

• Pick up (depende do dia) as 
09:30 ou 09:45 ("Office de 
Tourisme" de Beaune ou 
estaçao de trem de Dijon)

• Drop off as 17:30 em 
seu Hotel para check in 
Detalhes do tour: página 27

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.

Suplemento Individual e noites adicionais p. 67

Borgonha
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Transporte em confortável microônibus para até 8 passageiros com ar 
condicionado, serviço de um Guia Nacional Oficial por 2 dias, visita guiada 
e entrada sem filas no Chateau du Clos de Vougeot ou no “Hospices” de 
Beaune, 2 almoços com bebidas incluídas (1 em um restaurante da vila 
e 1 em um “Domaine” local) e 4 degustações de vinhos + 2 noites com 
café da manhã e taxas em hotéis 3-Star/4-Star/5-Star em Beaune (de 
acordo com a opção escolhida). 

Disponível de 1 de Abril a 23 de Dezembro
Popde começar de Segunda a Sexta-feira.
Iniciar as 09:30 ou 09:45
"Office de Tourisme" de Beaune ou estação de trem de Dijon (apenas no sábado)
Preços para crianças sob consulta

O que está incluído?

Detalhes
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Superstay - 3D/2N - Saídas Garantidas
Nossos pacotes SuperStay oferecem: 2 Excursões + 2 noites 
em um ótimo hotel em Beaune.

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :

Small Group



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Comfort
3d/2n-ref : DBT-SS2

Luxe
3d/2n-ref : DBT-SS3

Classic
3d/2n-ref : DBT-SS1

Preço : 836€ Preço : 886€Preço : 592€

HOTEL ATHANOR AAA

SUPERIOR ROOM

Localizado no centro da cidade 
de Beaune e protegido pelas 
suas muralhas, este antigo 
convento do século 16 é agora 
um charmoso hotel ***.

HOTEL LE CEP AAAA

SUPERIOR ROOM

O  Le Cep é um hotel**** de luxo 
localizado no centro da cidade 
de Beaune. É um hotel muito 
charmoso em um ambiente 
acolhedor.

HOTEL LE CÈDRE AAAAA

JUNIOR SUITE
Voltada para as muralhas e 
apenas a 5 minutos do famoso 
“Hospices” de Beaune, este 
luxuoso hotel é o local ideal 
para descobrir a Borgonha.

• Day 1 : Pick up as 09;30 ou 09:45 no "Office de Tourisme" de Beaune ou no estaçao de trem 
de Dijon (apenas no sábado) > Excursão > Drop off em seu hotel em Beaune para check in > 
Overnight

• Day 2 : Pick up em su hotel > Excursão > Drop off em seu Hotel > Overnight
• Day 3 : Check out após café da manhã. Fim dos serviços. 

Detalhes do tours: página  27

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.

Suplemento Individual e noites adicionais p. 67

Borgonha
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Disponível de 1 de Abril a 23 de Dezembro
Iniciar as 09:30 ou 09:45 / Terminar as 17:30
De Beaune ou Dijon
Outro pick up e drop off sob consulta, com suplemento
75€ por hora extra
Almoço opcional
Preços para crianças sob consulta
Acomodação a pedido, com suplemento

Detalhes

32Divine Bourgogne Tours Tour Privado

Tour Privado
Motorista-Guia / Intérprete particular e microônibus  com ar condicionado
de 09:30 as 17:30 (8 horas/dia). Todos os nossos Guias Nacionais são oficiais 
e bilíngües. Cada um deles vai lhe proporcionar um passeio histórico e 
arquitetônico detalhado dos locais culturais da Borgonha, tal como Chateau 
du Clos de Vougeot. Eles estão qualificados para apresentar-lhe os vinhedos 
da Borgonha, as diversas denominações e vinhos deslumbrantes.

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :

Tour e almoço com degustação de 
vinho em um “Domaine” local (115€/
pessoa), despesas pessoais e extras, 
outras bebidas, outras refeições, 
acomodação, bilhetes de trem, hora 
extra (75,00 € por hora, máximo 
2 horas por dia).

O que está incluído? O que não está incluído?

Private Tours

Transporte em um confortável microônibus 
/8 lugares com ar condicionado, e guia nacional 
oficial tempo integral falando Inglês ou italiano e 
breve em português (de 9h as 17h30), atividades 
como mencionado. 
Vinícolas são submetidas a mudanças de acordo com 
a disponibilidade.



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Private Tours

Côte de Nuits
1d - ref : DBT-PD5

Côte de Beaune
1d - ref : DBT-PD4

Preço inicial : 190€Preço inicial : 190€

VINHOS "PREMIERS E GRANDS CRUS"
• Pick up as  09:30 (estação de trem de Beaune  

ou  Dijon, ou em seu hotel localizado na região de 
Beaune ou Dijon)

• Visita guiada ao “Hospices" de Beaune.

• Puligny-Montrachet, Meursault, Volnay, 
Pommard : Passeios turísticos com uma 
apresentação divertida das denominações, 
paragem no Grand Cru Le Montrachet 

• Tour e degustação de vinho em um “Domaine” 
local em Meursault.

• Tour e almoço com degustação de vinho em um 
“Domaine” local (Opcional: 115€/pessoa)

• Tour e degustação de vinho em um “Domaine” 
local no centro de Beaune. Degustação de 
6 vinhos. 

• Drop off as 17:30 (em seu hotel ou na estação)

VINHOS "PREMIERS E GRANDS CRUS"
• Pick up as  09:30 (estação de trem de Beaune  

ou  Dijon, ou em seu hotel localizado na região de 
Beaune ou Dijon)

• Nuits Saint Georges, Vosne-Romanée, 
Gevrey-Chambertin : Introdução às vinhas e às 
classificações «Village», «Premier» e «Grand 
Crus», paragem no Grand Cru Romanee – Conti

• Pitoresco passeio pelas aldeias ao longo da rota 
Grands Crus. Visita guiada ao  Château  du  Clos de 
Vougeot.

• Tour e almoço com degustação de vinho em um 
“Domaine” local (Opcional: 115€/pessoa)

• Tour e degustação de vinho em um “Domaine” 
local próximo a Vougeot 

• Tour e degustação de vinho em um “Domaine” 
local próximo a Nuits-Saint-George 

• Drop off as 17:30 (em seu hotel ou na estação)

Baseado em 2 pessoas 4 pessoas 6 pessoas    8 pessos

Preço por pessoa 405€ 260€ 220€ 190€

Opcional almoço degustação de vinhos: 115€/pessoa

Borgonha
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Detalhes
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Pacotes Privados - 2D/1N ou 3D-2N
Nossos Pacotes Privados incluem: 1 Dia de Tour Privado & 1 noite ou 3 Dias de 
Tour Privado & 2 noites em hotel***** no centro da cidade de Beaune.
Motorista-guia / intérprete e microônibus  com ar condicionado de 09:30 as 
17:30 (8 horas/dia). Todos os nossos Guias Nacionais são oficiais e bilíngües. Cada 
um deles vai lhe proporcionar um passeio histórico e arquitetônico detalhado 
dos locais culturais de Borgonha, tal como Chateau du Clos de Vougeot. Eles 
estão qualificados para apresentar-lhe os vinhedos da Borgonha, as diversas 
denominações e vinhos deslumbrantes.

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :

Transporte em microônibus/8 lugares 
com ar condicionado, motorista/guia 
nacional oficial em tempo integral 
por 9 horas, café da manhã, bilhetes 
de entrada e visita guiada aos 
monumentos mencionados.
Vinícolas são submetidas a mudanças de 
acordo com a disponibilidade.

Despesas pessoais e extras, 
outras bebidas, outras refeições, 
bilhetes de trem, hora extra
(75,00 € por hora, máximo 
2 horas por dia), almoço (115€ 
por pessoa).

O que está incluído? O que não está incluído?

Disponível de 1 de Abril a 23 de Dezembro
Iniciar as 09:30 ou 09:45
De Beaune ou Dijon
Outro pick up e drop off sob consulta, com suplemento
75€ por hora extra
Preços para crianças sob consulta
Almoço opcional:115€ por pessoa

Private Tours



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Private Tours

Côte de Nuits
2d/1n - ref : DBT-PT2

Côte de Beaune
2d/1n - ref : DBT-PT1

Côte de Beaune & Côte de Nuits 

Preço : 667€Preço : 667€

3d/2n - ref : DBT-PT10       Preço : 1334€

COM HOTEL AAAAA

• 1 Dia de tour privado na região Côte de Beaune, 
detalhes do tour: página  33 

• Acomodação em Junior Suite at Hotel Le Cèdre 
em Beaune

COM HOTEL AAAAA

• 2 Dias de tour privado em Côte de Nuits e Côte de Beaune, detalhes do tour: página 33 

• Acomodação em Junior Suite at Hotel Le Cèdre em Beaune

COM HOTEL AAAAA

• Private Day Tour in Côte de Nuits area, detalhes do 
tour: página  33 

• Acomodação em Junior Suite at Hotel Le Cèdre 
em Beaune

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.

Borgonha

Hôtel le Cèdre AAAAA

Acomodação em Junior Suite. Em um cenário verde no centro histórico de Beaune, Le Cedre ***** 
convida-o a desfrutar de um momento de contentamento no aconchegante conforto de seus quartos 
personalizados. Uma estadia calma e tranquila, em excelentes instalações para o seu bem-estar.
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36France Bubbles Tours Descobrir

Descubra o
CHAMPAGNE



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Filial baseada em Reims, principal 
cidade da região de Champagne 
Ardenne.
Nós propomos tours semi-
privados em pequenos grupos 
que incluem transporte em 
mcroônibus com ar condicionado, 
hotéis selecionados localizados 
em Champagne, saídas diárias do 
“Office de Tourisme” de Reims, 
visitas guiadas com Guia Nacional 
oficial, tours e degustações 
nas mundialmente famosas 
“Maisons de Champagne” e 
em famílias que produzem 
champagne de excelente 
qualidade, tours pelos vinhedos 
e rota Grand Crus. Tours privados 
para FITs e personalização de 
roteiros fazem parte das nossas 
missões diárias.
Apenas 45min de Paris em TGV.
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Transporte em confortável microônibus/8 passageiros com ar 
condicionado, serviço de um Guia Nacional oficial, visita guiada 
a Catedral de Reims ou a vila de Hautvillers, visitas guiadas e 
degustações de champanhe em uma Grande Maison e em um 
pequeno produtor, almoço com degustação de champanhe 
(bebidas incluídas), em um restaurante no vilarejo ou em uma 
pequena Maison de Champagne.

Disponível de 1 de Março a 23 de Dezembro
Tour de Segunda-feira a Sábado
Iniciar as 09:00 ou 10:00 / Terminar as 17:00 
De Reims Train Station forecourt

Grátis menor que 3 anos
Suplemento de pick-up no seu hotel na área de Reims de 15 € por pessoa.

O que está incluído?

Detalhes
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Excursões - Saídas Garantidas
Nossas Excursões em Champagne farão você descobrir vinhedos 
e experimentar todos os tipos de champanhe.

Small Group

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Reims
Scenic

1d - ref : FBT-D1

Bubbles
Day

1d - ref : FBT-BD1

Epernay 
Picturesque

1d - ref : FBT-D2

SEGUNDA,QUARTA E 
SEXTA-FEIRA

Degustação de 7 Champanhes

• Pick up as 09.00 (Reims Train 
Station forecourt)

• Tour e degustação de 
Champagne na Grande 
Maison de Champagne 
Veuve Clicquot*

• Visita guiada na Catedral de 
Reims

• Almoço exclusivo com 
degustação de champanhe 
em um dominio local, 
desfrute de um momento 
privilegiado com um 
fabricante de vinho

• Passeio turístico nas vinhas 
da Montagne de Reims e 
aldeias

• Tour e degustação de Champagne 
em  um "Domaine” local

• Drop off as 17.00 (Reims 
Train Station forecourt)

SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO

Degustação de 2 Champanhes

• Pick up as 10:00 (Reims Train 
Station forecourt)

• Tour e degustação em  
Taittinger

• Sightseeing em Reims

• Almoço livre

• Sightseeing nos vinhedos 
Photo Stop: Abadia de Dom 
Perignon em Hautvillers

• Tour e degustação na Grande  
Maison de Champagne Moët 
& Chandon*

• Drop off as  17.00 (Reims 
Train Station forecourt)

TERÇA, QUINTA E 
SÁBADO 

Degustação de 7 Champanhes

• Pick up as 09:00 (Reims Train 
Station forecourt)

• Rota Cênica de Champagne

• Visita guiada em Hautvillers 
e Abadia com tumba de Dom 
Perignon

• Tour e degustação de 
champagne na Grande 
Maison de Champagne  
Moët & Chandon*

• Almoço exclusivo com 
degustação de champanhe 
em um domínio familiar, 
desfruta de um almoço 
convivial ; Como emparelhar 
comida e champanhe

• Tour e degustação de Champagne 
em um “Domaine” local

• Drop off as 17.00 (Reims Train 
Station forecourt)

Adulto : 187€
Criança : 150€

Adulto : 112€
Criança : 96€

Adulto : 187€
Criança : 150€

* Sujeito a disponibilidade: Veuve Clicquot pode ser substituída por Mumm ou Pommery 
e Moët & Chandon pode ser substituída por Mercier ou De Castellane.

Small Group
Champagne
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Transporte em confortável microônibus/8 passageiros com ar condicionado, 
serviço de um Guia Nacional oficial, visita guiada quer na Catedral de Reims 
ou no vilarejo de Hautvillers, visita guiada e degustação em uma Grande 
Maison de Champagne e em um “Domaine” local, almoço com degustação 
de champanhe com bebidas incluídas (em um restaurante na vila ou em 
uma pequena Maison  de Champagne) + 1 noite (após o tour) com café da 
manhã e taxas em hotéis 3-Star / 4-Star / 5-Star, em Reims (de acordo 
com a opção escolhida).

Disponível de 1 de Março a 23 de Dezembro
Tour de Segunda-feira a Sábado
Iniciar as 09:00 / Terminar as 17:00 
De Reims Train Station forecourt
Preços para crianças sob consulta

O que está incluído?

Detalhes
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Pacotes - 2D/1N - Saídas Garantidas
Nossos pacotes Short Break em pequenos grupos oferecem 
1 excursão + 1 noite em um ótimo hotel em Reims.

Small Group

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Comfort
2d/1n - ref : FBT-SB2

Classic
2d/1n - ref : FBT-SB1

Luxe
2d/1n - ref : FBT-SB3

Preço : 321€Preço : 282€ Preço : 469€

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.

Suplemento Individual e noites adicionais p. 67

GRAND HOTEL 
CONTINENTAL AAA

STANDARD ROOM

• Por 130 anos, o Grand 
Hotel Continental tem 
oferecido o caloroso e 
sofisticado ambiente de uma 
aconchegante mansão do 
século 19.

• Pick up as 09:00 (Reims Train 
Station forecourt)

• Drop off as 17:00 em 
seu Hotel para check in  
 
 
 

detalhes do tour: página 39

HOTEL DE 
LA PAIX AAAA

SUPERIOR ROOM

• Situado no coração de Reims,   
a poucos passos da Catedral e 
das lojas, este hotel combina 
elegantemente modernidade 
e herança cultural.

• Pick up as 09:00 (Reims Train 
Station forecourt)

• Drop off as 17:00 em 
seu Hotel para check in  
 
 
 
 

detalhes do tour: página 39

HOTEL L’ASSIETTE 
CHAMPENOISE AAAAA

LARGE ROOM

• Apenas a poucos passos do 
coração da Cidade de Reims,  
o L’Assiette Champenoise 
oferece um cenário único 
que combina todo o encanto 
intemporal de uma mansão 
antiga bem com o design 
contemporâneo de um hotel e 
restaurante excepcional.

• Pick up as 09:00 (Reims Train 
Station forecourt)

• Drop off as 17:00 em 
seu Hotel para check in  

detalhes do tour: página 39

Small Group
Champagne
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transporte em confortável microônibus/8 passageiros com ar 
condicionado, serviço de um Guia Nacional Oficial por 2 dias, 
passeios guiados e degustações em uma Grande Maison de 
Champagne e em um “Domaine”, almoço com degustação de 
vinhos locais (bebidas incluídas), em um restaurante da Vila ou 
em uma menor Maison de Champagne + 2 noites com café da 
manhã e taxas em hotéis 3-Star / 4-Star / 5-Star em Reims (de 
acordo com a opção escolhida).

Disponível de 1 de Março a 23 de Dezembro
Tour de Segunda-feira a Sexta-feira
Pode começar as 09:00AM
De Reims Train Station forecourt
Preços para crianças sob consulta

O que está incluído?

Detalhes
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Superstay - 3D/2N - Saídas Garantidas
Nossos pacotes SuperStay em pequenos grupos oferecem 
2 Excursões + 2 noites em um ótimo hotel em Reims.

Small Group

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Comfort
3d/2n - ref : FBT-SS2

Classic
3d/2n - ref : FBT-SS1

Luxe
3d/2n - ref : FBT-SS3

Preço : 642€Preço : 564€ Preço : 938€

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.
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GRAND HOTEL 
CONTINENTAL AAA

STANDARD ROOM

Por 130 anos, o Grand 
Hotel Continental tem 
oferecido o ambiente de uma 
aconchegante mansão do 
século 19.

HOTEL DE 
LA PAIX AAAA

SUPERIOR ROOM

Situado no coração de Reims, 
a poucos passos da Catedral 
e das lojas, este hotel combina 
elegantemente modernidade 
e herança cultural.

HOTEL L’ASSIETTE 
CHAMPENOISE AAAAA

LARGE ROOM

Apenas a poucos passos do 
coração da Cidade de Reims,  
o L’Assiette Champenoise 
oferece um cenário único 
que combina todo o encanto 
intemporal de uma mansão 
antiga bem com o design 
contemporâneo de um hotel e 
restaurante excepcional.

• Day 1 : Pick up as 09.00 em Reims Train Station forecourt > Excursão  > Drop off em seu hotel 
em Reims para check in > Overnight

• Day 2 : Pick up as 08:45 en seu hotel > Excursão  > Drop off em seu Hotel > Overnight
• Day 3 : Check out após o café da manhã – Fim dos serviços.  

Detalhes do tours: página 39

Small Group
Champagne
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Almoço com degustaçao de Champagne em 
um "Domaine" local (80€/pessoa), despesas 
pessoais e extras, outras bebidas e outras 
refeições, acomodação, bilhetes de trem, 
hora extra (75,00 €  por hora, máximo de 2 
horas por dia).

Disponível todo o ano
Iniciar as 09:30 / Terminar as 17:30 
De Reims ou Epernay
Outro pick up e drop off sob consulta, com suplemento
75€ por hora extra
Almoço opcional
Preços para crianças sob consulta
Acomodação a pedido, com suplemento

O que está incluído? O que não está incluído?

Detalhes

44France Bubbles Tours Tour Privado

Tour Privado
Motorista-guia privado / Intérprete particular e microônibus com ar 
condicionado. De 09h30 as 17h30 (8 horas/dia). Todos os nossos Guias 
Nacionais são oficiais e bilíngües. Cada um deles vai lhe proporcionar um 
passeio histórico e arquitetônico detalhado tanto nos locais culturais de 
Champagne como na Catedral de Reims. Eles são qualificados para apresentar-
lhe os vinhedos, as diversas denominações do maravilhoso Champanhe.

Private Tours

Transporte em confortável 
microônibus/8 lugares com ar 
condicionado e guia nacional oficial 
privado tempo integral por um dia 
(09h30 - 17h30), atividades como 
mencionado.
Vinícolas são submetidas a mudanças 
de acordo com a disponibilidade. Cultura : 

Vinho : 
Crianças :



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

DEGUSTAÇÃO DE 7 CHAMPANHES
Vinhos: "Vintage, Premiers e Grands Crus"

• Pick up as  09:30 (em seu hotel localizado em 
Reims ou na região de Epernay ou na estação de 
trem de Reims)

• Visita guiada a Catedral de Reims 

• Tour e degustação na Grande  Maison de 
Champagne in Reims: Veuve Clicquot

• Almoço com degustação de Champagne em um 
“Domaine” local (Opcional, 80€/pessoa)

• Visita guiada de Hautvillers com o túmulo de 
Dom Perigon, parada em uma adega boutique de 
champanhe para visitas e degustação

• Tour e degustação de Champagne em um 
“Domaine”  local em un adega privada 

• Drop off as 17:30 em seu hotel localizado em 
Reims ou na região de Epernay ou na estação de 
trem de Reims.

Champagne’s Soul
1d - ref : FBT-PD5

Sparkling Day
1d - ref : FBT-PD4

Preço inicial : 189€Preço inicial : 189€
DEGUSTAÇÃO DE 7 CHAMPANHES

Vinhos: "Vintage, Premiers e Grands Crus"

• Pick up as  09:30 (em seu hotel localizado em 
Reims ou na região de Epernay ou na estação de 
trem de Reims)

• Passeio pela Avenue de Champagne em Epernay

• Tour e degustação na Grande  Maison de 
Champagne in Epernay : Moêt & Chandon

• Almoço com degustação de Champagne em um 
“Domaine” local (Opcional, 80€/pessoa)

• Tour e degustação de Champagne em um 
“Domaine”  local em un adega privada

• Drop off as 17:30 em seu hotel localizado em 
Reims ou na região de Epernay ou na estação de 
trem de Reims.

Baseado em 2 pessoas 4 pessoas 6 pessoas 8 pessoas

Preço por pessoa 399€ 259€ 219€ 189€

Almoço opcional de degustação de champagne: 80€/pessoa

Private Tours
Champagne

45France Bubbles Tours Tour Privado



Transporte em confortável microônibus com 
ar condicionado, motorista guia falando 
nacional oficial em tempo integral por 8 horas 
(de 9h30 as 17h30), acomodação com café da 
manhã, visita guiada aos locais mencionados, 
e degustações de champanhe.
Vinícolas são submetidas a mudanças de acordo 
com a disponibilidade.

Bilhetes de trem, outras taxas 
de entrada, outras refeições e 
degustações, outras bebidas,  
despesas pessoais e extras, 
almoço (80€ por pessoa).

Disponível todo o ano
Iniciar as 09:30
De Reims ou Epernay
Outro pick up e drop off sob consulta, com suplemento
75€ por hora extra
Preços para crianças sob consulta
Almoço opcional: 80€ por pessoa

O que está incluído? O que não está incluído?

Detalhes

46France Bubbles Tours Pacotes Privados

Pacotes Privados - 2D/1N ou 3D/2N
Nossos Pacotes Privados incluem: 1 Dia de Tour Privado & 1 noite ou 3 Dias de 
Tour Privado & 2 noites em hotel***** em Reims. Motorista-guia/intérprete 
particular e microônibus com ar condicionado. De 09h30 as 17h30 (8 horas/
dia). Todos os nossos Guias Nacionais são oficiais e bilíngües. Cada um deles 
vai lhe proporcionar um passeio histórico e arquitetônico detalhado tanto 
nos locais culturais de Champagne como na Catedral de Reims. Eles são 
qualificados para apresentar-lhe os vinhedos, as diversas denominações do 
maravilhoso Champanhe.

Private Tours

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Champagne’s Soul
2d/1n - ref : FBT-PT2

Sparkling Day
2d/1n - ref : FBT-PT1

Sparkling Day & Champagne’s Soul

Preço : 785€Preço : 785€

3d/2n - ref : FBT-PT10            Preço : 1570€

COM HOTEL AAAAA

• 1 Dia de Tour Privado Sparkling Day, detalhes do 
tour: página 45 

• Acomodação em Superior room, Hotel Les 
Crayères 5* em Reims

COM HOTEL AAAAA

• 2 Dias de tour privado: Sparkling Day & Champagne's Soul, detalhes do tour: página 45

• Acomodação em Superior room, Hotel Les Crayères 5* em Reims

COM HOTEL AAAAA

• 1 Dia de Tour Privado Champagne’s soul & Spirit, 
Detalhes do tour: página 45 

• Acomodação em Superior room, Hotel Les 
Crayères 5* em Reims

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.

Private Tours
Champagne

Hôtel Les Crayères AAAAA

Acomodação em Superior Room. O próprio símbolo da arte de estilo de vida francês, Les Crayères 
oferece um serviço dedicado e atencioso em uma atmosfera acolhedora e íntima.

47France Bubbles Tours Pacotes Privados



48Loire Valley Tours Descobrir

Descubra o
VALE DO LOIRE



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.

Filial com base no coração 
do Vale Real. Bem 
conhecidos no ramo, por 
mais de uma década temos 
oferecidos excursões em 
pequenos grupos que 
incluem transporte em 
microônibus confortáveis 
com ar condicionado, 
seleção de hotéis no Vale 
do Loire, visitas guiadas 
com guias profissionais 
oficiais, entrada sem filas 
nos castelos, degustação de 
vinhos e almoço em vinícolas 
ou restaurantes locais.
O ponto de partida é o “Office 
de Tourisme” da cidade de 
Tours. Excursões privadas 
para FITs e personalização 
de passeios fazem parte de 
nossas missões diárias.

49Loire Valley Tours Descobrir



Transporte em confortável microônibus/8 lugares com ar 
condicionado, serviço de um guia nacional oficial, visitas guiadas 
e entradas para os castelos de Chenonceau e Chambord, visita 
guiada e degustação de vinhos nas Caves Duhard, A Experiência 
do Vinho do Vale do Loire.

Disponível de 1 de Maio a 30 de Novembro
Tour de Segunda-feira a Domingo

Iniciar as 09:00 ou 09:30 / Terminar as 18:30
"Office de Toursime" de Tours ou Amboise
Grátis menor que 3 anos
Suplemento de pick-up no seu hotel na área de Tours & Amboise de 
15 € por pessoa.

O que está incluído?

Detalhes

50Loire Valley Tours Excursões

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :

         Descubra o nosso novo produto: 
The Greatest Loire Valley

©ImagesdeMarc

Novo

Small Group



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.51Loire Valley Tours Excursões

Greatest
Loire Valley 
1d - ref : LVT-GD1

SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO
CHENONCEAU, CAVES DUHARD 

& CHAMBORD

• Pick up as 09.00 ("Office de Tourisme" de 
Amboise)  ou 09.30 ("Office de Tourisme" de 
Tours)

• Visita guiada ao Chateau of Chenonceau

• Desfrute de um momento privilegiado 
nas Caves Duhard, A Experiência do 
Vinho do Vale do Loire. Visita sensorial e 
Odisseia das Vindimas seguido de uma 
degustação de vinho comentada por um 
sommelier. Almoço - bebidas incluídas, 
emparelhamento de comida e vinho: 
queijos franceses, charcutaria e sobremesa.

• Visita guiada ao Chateau of Chambord

• Drop off: por volta de 18.30 ("Office de 
Tourisme" de Amboise ou Tours)

Adult : 152€
Child : 126€

Vale do loire



Transporte em confortável microônibus/8 lugares com ar 
condicionado, serviço de um guia nacional oficial, visita guiada 
e entrada sem filas em 3 castelos diariamente, degustação de 
vinhos e almoço com bebidas incluídas (em um restaurante da 
vila ou em uma adega).

Disponível de 1 de Março a 23 de Dezembro
Tour de Segunda-feira a Sábado

Iniciar as 09:00, 09:30 ou 10:00 / Terminar as 18:30
"Office de Toursime" de Tours ou Amboise
Grátis menor que 3 anos
Suplemento de pick-up no seu hotel na área de Tours & Amboise de 
15 € por pessoa.

O que está incluído?

Detalhes

52Loire Valley Tours Excursões

Excursões - Saídas Garantidas
Nossas excursões diárias no Vale do Loire oferecem a oportunidade de 
descobrir 3 principais locais e uma denominação de vinho por cada dia.

Small Group

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.53Loire Valley Tours Excursões

Royal     
Loire Valley

1d - ref : LVT-D2

Beautiful 
Loire Valley

1d - ref : LVT-D1

Elegant 
Loire Valley

1d - ref : LVT-D3

TERÇA E SEXTA-FEIRA
3 CASTELOS - 3 VINHOS

• Pick up as 09.00 ("Office de 
Tourisme" de Amboise)  ou 
10.00 ("Office de Tourisme" 
de Tours)

• Visita guiada ao Royal 
Chateau of Blois

• Almoço em um restaurante 
boutique. Conheça esta 
família local simpática e 
desfrute da sua degustação 
exclusiva de vinhos Cheverny, 
o vinho favorito do rei 
Francisco 1ero.*

• Visita guiada  ao  Chateau 
of Cheverny & Chateau of 
Chambord

• Drop off: por volta de 18.30 
("Office de Tourisme" de 
Amboise ou Tours)

SEGUNDA E QUINTA-FEIRA 
 

3 CASTELOS - 3 VINHOS

• Pick up as 09.00 ("Office de 
Tourisme" de Amboise)  ou 
09.30 ("Office de Tourisme" 
de Tours)

• Visita guiada ao Chateau of 
Azay-le-Rideau

• Almoço e degustação de 
vinhos no coração das vinhas, 
em um castelo. Vinhos do 
domínio e especialidades do 
“terroir”. Uma experiência 
gourmet completa.*

• Visita guiada  ao  Chateau of 
Langeais & Gardens of the 
Chateau de "Villandry"

• Drop off: por volta de 18.30 
("Office de Tourisme" de 
Amboise ou Tours)

QUARTA-FEIRA E SÁBADO
3 CASTELOS - 3 VINHOS

• Pick up as 09.00 ("Office de 
Tourisme" de Amboise)  ou 
09.30 ("Office de Tourisme" 
de Tours)

• Visita guiada ao Chateau of 
Chenonceau

• Visita, degustação de vinhos 
e almoço em uma adega 
excepcional do século 16. 
Desfrute de vinhos maduros 
e raros, queijos locais e 
refeições tradicionais.*

• Visita guiada  ao  Royal 
Chateau of Amboise & 
Chateau of the Clos Lucé

• Drop off: por volta de 18.30 
("Office de Tourisme" de 
Amboise ou Tours)

Adulto : 166€
Criança : 137€

Adulto : 166€
Criança : 137€

Adulto : 166€
Criança : 137€

* Sujeito à disponibilidade, os almoços mencionados podem ser substituídos por restaurantes típicos com produtos locais.

Vale do loire



Transporte em confortável microônibus/8 lugares  com ar condicionado, 
serviço de um Guia nacional oficial por um dia, visita guiada, bilhetes e 
entrada sem filas em 3 Castelos, almoço e degustação de vinhos com 
bebidas incluídas + 1 noite (após o tour) com café da manhã e impostos 
em hotéis a sua escolha: 2-Star / 4-Star / 4plus-Star localizados em 
Tours ou Amboise (de acordo com a opção escolhida).

Disponível de 1 de Março a 23 de Dezembro
Tour de Segunda-feira a Sábado

Iniciar as 09:00 ou 10:00 / Terminar as 18:00 ou 18:30
"Office de Toursime" de Tours ou Amboise
Preços para crianças sob consulta

O que está incluído?

Detalhes

54Loire Valley Tours Pacotes

Pacotes - 2D/1N - Saídas Garantidas
Nossos Pacotes Short Break oferecem: 1 Excursão + 1 noite 
em um ótimo hotel em Tours ou Amboise.

Small Group

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.55Loire Valley Tours Pacotes

Comfort
2d/1n - ref : LVT-SB2

Classic
2d/1n - ref : LVT-SB1

Luxe
2d/1n - ref : LVT-SB3

Preço : 309€Preço : 265€ Preço : 384€

HOTEL LE RONSARD AA

SUPERIOR ROOM

• Idealmente localizado perto 
da histórica e cultural  «Place 
Plumereau», este hotel familiar 
oferece uma atmosfera 
calorosa e acolhedora.

• Pick up as 09:00 ou 10:00 
("Office de Tourisme" de 
Amboise) ou 09:30 ("Office de 
Tourisme de Tours)

• Drop off entre 18:00 e 18:30 
em seu Hotel para check in  
 
 
 

Detalhes do tour: página 51

HOTEL L’UNIVERS AAAA

STANDARD ROOM

• Seu hotel está situado no 
centro comercial de Tours 
numa área com várias lojas 
de moda, apenas a 1 km da 
Cidade Antiga. Desde 1846 ele 
é o endereço de maior prestígio 
da cidade de Tours.

• Pick up as 09:00 ou 10:00 
("Office de Tourisme" de 
Amboise) ou 09:30 ("Office de 
Tourisme de Tours)

• Drop off entre 18:00 e 18:30 
em seu Hotel para check in 
 

Detalhes do tour: página 51

HOTEL LE CHOISEUL AAAA

SUPERIOR ROOM

• Aos pés do Castelo Real, este 
hotel de luxo é uma casa típica 
da Touraine e oferece um dos 
melhores restaurantes em 
todo o Vale do Loire.

• Pick up as 09:00 ou 10:00 
("Office de Tourisme" de 
Amboise) ou 09:30 ("Office de 
Tourisme de Tours)

• Drop off entre 18:00 e 18:30 
em seu Hotel para check in 
 
 
 

Detalhes do tour: página 51

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.

Suplemento Individual e noites adicionais p. 67

Vale do Loire



Transporte em confortável  microônibus/8 lugares com ar condicionado, serviço 
de um  Guia Nacional oficial por 3 dias, visitas guiadas, bilhetes e entrada sem 
filas em 3 castelos diárias, 3 almoços e degustações de vinhos com bebidas 
incluídas + 2 noites com café da manhã e taxas em hotéis     2-Star / 4-Star / 
4-Star plus em Tours ou Amboise (de acordo com a opção escolhida).

Disponível de 1 de Março a 23 de Dezembro
Tour de Segunda-feira a Sábado

Iniciar as 09:00 ou 10:00
"Office de Toursime" de Tours ou Amboise
Preços para crianças sob consulta

O que está incluído?

Detalhes

56Loire Valley Tours Superstay

Superstay - 3D/2N - Saídas Garantidas
Nossos pacotes SuperStay em pequenos grupos oferecem: 3 Excursões 
+ 2 noites em um ótimo hotel emTours ou Amboise.

Small Group

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.57Loire Valley Tours Superstay

Comfort
3d/2n - ref : LVT-SS2

Classic
3d/2n - ref : LVT-SS1

Luxe
3d/2n - ref : LVT-SS3

Preço : 784€Preço : 696€ Preço : 934€

HOTEL LE RONSARD AA

SUPERIOR ROOM

Idealmente localizado perto 
da histórica e cultural  «Place 
Plumereau», este hotel familiar 
oferece uma atmosfera 
calorosa e acolhedora.

HOTEL L’UNIVERS AAAA

STANDARD ROOM

Seu hotel está situado no 
centro comercial de Tours 
numa área com várias lojas 
de moda, apenas a 1 km da 
Cidade Antiga. Desde 1846 ele 
é o endereço de maior prestígio 
da cidade de Tours.

HOTEL LE CHOISEUL AAAA

SUPERIOR ROOM

At the foot of the Royal 
Castle, this luxury hotel is a 
typical Touraine town house 
and offers one of the finest 
restaurant in the whole Loire 
Valley.

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.

Suplemento Individual e noites adicionais p. 67

• Dia 1 : Pick up as 09.30 no “Office de Tourisme” de Tours ou 09:00/10:00  no “Office de 
Tourisme” de Amboise > Excursões > Drop off as 18:30 em seu hotel em Reims para check in > 
Overnight

• Dia 2 : Pick up as 09:15 ou 09:35 em seu hotel em Tours / as 08:50 ou 10:10 em seu hotel em 
Amboise > Excursões > Drop off as em seu Hotel > Overnight

• Dia 3 : Check out após o café da manhã > Excursões > Drop off as 18:30 em no "Office de 
Tourisme" de Amboise ou Tours  
Detalhes do tours: página 51

Vale do Loire



Tour e almoço com degustação de vinho 
(74€/pessoa), despesas pessoais 
e extras, outras bebidas, outras 
refeições, acomodação, bilhetes de 
trem (100,00 € por pessoa a partir de 
Paris), hora extra (75,00 € por hora, 
com um máximo de 2 horas por dia).

Disponível todo o ano
Iniciar as 09:30 / Terminar as 17:30 

Região Vale do Loire (Pick up entre Amboise e Tours)
Outro pick up e drop off sob consulta, com suplemento
75€ por hora extra
Almoço opcional
Preços para crianças sob consulta
Acomodação a pedido, com suplemento

O que está incluído? O que não está incluído?

Detalhes

58Loire Valley Tours Tour Privado

Tour Privado
Motorista-guia / Intérprete particular e microônibus com ar condicionado 
de 09:30 as 17:30 (8 horas/dia). Todos os nossos guias nacionais são 
oficiais e bilíngües. Cada um deles vai lhe proporcionar um passeio histórico 
e arquitetônico detalhado dos destaques do Vale do Loire que você deseja 
descobrir. Ele(a) está qualificado e autorizado a guia-lo através de qualquer 
local interior (Chambord, Chenonceau, Amboise, Cheverny etc) ou local ao 
ar livre (jardins Villandry, cidade de Chinon ,etc).

Private Tours

Transporte em confortável microônibus/8 lugares 
com ar condicionado por um dia, guia nacional 
oficial tempo integral (de 9h as 17h30), atividades 
como mencionado.
Vinícolas são submetidas a mudanças de acordo 
com a disponibilidade.

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.59Loire Valley Tours Tour Privado

Must-Taste Loire 
Valley Wines

1d - ref : LVT-PD5

Must-See of the 
Loire-Valley
1d - ref : LVT-PD4

Starting Preço : 150€Starting Preço : 150€
CHENONCEAU, CHAMBORD

• Pick up as  09:30 (na estação de Saint Pierre des 
Corps ou em seu hotel localizado no Vale do Loire)

• Visita guiada no Château de Chenonceau

• Tour e degustação de vinhos em Caves Duhard

• Tour e almoço com degustação de vinho. Esta 
refeição é baseada na descoberta de vinhos do 
Loire acompanhados de degustação de produtos 
locais (Opcional, 74€/pessoa)

• Visita guiada no Château de Chambord

• Drop off as 17:30 (na estação de Saint Pierre des 
Corps ou em seu hotel localizado no Vale do Loire)

VOUVRAY, CHINON
• Pick up as  09:30 (na estação de Saint Pierre des 

Corps ou em seu hotel localizado no Vale do Loire)

• Tour e degustação de vinhos em um “Domaine” 
local em Vouvray

• Tour e almoço com degustação de vinhos em um 
“Domaine” local, Chateau do século 16 (Opcional, 
74€/pessoa)

• Visita guiada a cidade de Chinon

• Tour e degustação de vinhos em um “Domaine” 
local em Chinon

• Drop off as 17:30 (na estação de Saint Pierre des 
Corps ou em seu hotel localizado no Vale do Loire)

Baseado em 2 pessoas 4 pessoas 6 pessoas 8 pessoas

Preço por pessoa 360€ 220€ 180€ 150€

Almoço opcional de degustação: 74€/pessoa

Vale do Loire



Transporte em confortável microônibus/8 
lugares com ar condicionado, motorista-guia 
nacional oficial por 9 horas (de 9:00 as 18:00) 
para ambos os pacotes: 1 dia e 1 noite ou 2 dias 
e 2 noites em um hotel **** com café da manhã 
e impostos, atividades como mencionado. 
Vinícolas são submetidas a mudanças de acordo 
com a disponibilidade.

Despesas pessoais e 
extras, entrada para outros 
monumentos, outras bebidas 
e outras refeições, bilhetes 
de trem, hora extra (75 € por 
hora, máximo 2 horas por dia) e 
almoço (74€ por pessoa).

Disponível todo o ano
Iniciar as 09:30

Região Vale do Loire (Pick up entre Amboise e Tours)
Outro pick up e drop off sob consulta, com suplemento
75€ por hora extra
Preços para crianças sob consulta
Almoço opcional: 74€ por pessoa

O que está incluído? O que não está incluído?

Detalhes

60Loire Valley Tours Pacotes Privados

Pacotes Privados - 2D/1N ou 3D/2N
Nossos Pacotes Privados incluem: 1 Dia de Tour Privado & 1 noite ou 3 Dias 
de Tour privado & 2 noites em um luxuoso hotel****  em Onzain. Motorista 
guia / intérprete particular e microônibus com ar condicionado de 9:30 as 
17:30 (8 horas/dia). Todos os nossos guias nacionais são oficiais e bilíngües. 
Cada um deles vai lhe proporcionar um passeio histórico e arquitetônico 
detalhado dos destaques do Vale do Loire que você deseja descobrir. Ele(a) 
está qualificado e autorizado a guiá-lo através de qualquer local interior 
(Chambord, Chenonceau, Amboise, Cheverny etc) ou local ao ar livre (jardins 
Villandry, cidade de Chinon, etc), bem como as vinícolas.

Private Tours

Cultura : 
Vinho : 
Crianças :



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.61Loire Valley Tours Pacotes Privados

Must-Taste Loire 
Valley Wines
2d/1n - ref : LVT-PT2

Must-See & Must-Taste

Must-See of the 
Loire-Valley

2d/1n - ref : LVT-PT1

Preço : 634€

3d/2n - ref : LVT-PT10       Preço : 1268€

Preço : 634€

* Os preços são por pessoa e são baseados em ocupação dupla. 
No caso de os hotéis selecionados não estarem disponíveis, ofereceremos alternativas de mesmo padrão.

COM HOTEL AAAA

• 1 Dia de Tour privado para descobrir atrações 
imperdíveis do Vale do Loire e excelentes vinhos, 
detalhes do tour: página 57

• Acomodação: Superior room,Hotel Le Domaine 
des Hauts de Loire****

COM HOTEL AAAA

• 1 Dia de Tour Privado em torno dos vinhos do 
Loire, detalhes do tour: página 57

• Acomodação: Superior room,Hotel Le Domaine 
des Hauts de Loire****

COM HOTEL AAAA

• 2 Dias de Tour privado para descobrir castelos e vinhos imperdíveis do Vale do Loire, detalhes do 
tour: página 57

• Acomodação: Superior room, Hotel Le Domaine des Hauts de Loire****

Vale do Loire

Hôtel Domaine des Hauts de Loire AAAA

Acomodação em Superior room. Localizado na rota do vinho e no coração de castelos do Loire, em 
meio a vegetação, o Domaine des Hauts de Loire sauda com os amantes da natureza o sonho de 
se hospedar em um refúgio onde uma atmosfera acolhedora e calorosa domina.



Recapitulação dos
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Excursões                            Pacotes = 1 Excursão + 1 Noite Super Stays = 3 Excursões + 2 Noites 

PP-D1        Cassis & Bandol                              Quinta 180 €                                    PP-SB1             276 €  PP-SS1                                          732 €

PP-D2             Spectacular Luberon                                                Terça & Sexta 180 €                                    PP-SB2                                               354 € PP-SS2                                 888 €

PP-D3        Historic Alpilles                                                             Quarta & Sábado 180 €                                   PP-SB3                                           460 € PP-SS3                                                    1100 €

        Tour Privado                       Pacotes Privados  = 1 Dia de Tour Privado + 1 Noite     Pacotes Privados  = 2 Dias de Tour Privado + 2 Noites

PP-PD4            Luberon                                        Segunda a Domingo 368 €                                PP-PT1                                               699 €
PP-PT10                       1398 €

PP-PD5       Alpilles                                                             Segunda a Domingo 368 €                               PP-PT2                                       699 €

Excursões                            Pacotes = 1 Excursão + 1 Noite Super Stays = 2 Excursões + 2 Noites 

DBT-D1        Côte de Beaune                 Quarta & Fri 198 €                                     DBT-SB1  296 €  DBT-SS1 592 €

DBT-D2        Côte de Nuits     Tue, Thu & Sat 198 €                                     DBT-SB2 418 € DBT-SS2                     836 €

                                   DBT-SB3        443 € DBT-SS3        886 €

        Tour Privado                       Pacotes Privados  = 1 Dia de Tour Privado + 1 Noite     Pacotes Privados  = 2 Dias de Tour Privado + 2 Noites

DBT-PD4        Côte de Beaune   Segunda a Sábado 405 €                                     DBT-PT1        667 €
DBT-PT10        1334 €

DBT-PD5       Côte de Nuits Segunda a Sábado 405 €                                      DBT-PT2             667 €

Excursões                            Pacotes = 1 Excursão + 1 Noite Super Stays = 2 Excursões + 2 Noites 

FBT-BD1        Bubbles day                             Segunda a Sábado 112 €                                    FBT-SB1  282 €  FBT-SS1 564 €

FBT-D1             Reims Scenic                                                187 €                                    FBT-SB2 321 € FBT-SS2                     642€

FBT-D2       Epernay Picturesque                                                           187 €                                   FBT-SB3        469 € FBT-SS3        938 €

        Tour Privado                       Pacotes Privados  = 1 Dia de Tour Privado + 1 Noite     Pacotes Privados  = 2 Dias de Tour Privado + 2 Noites

FBT-PD4       Sparkling Day                                        Terça a Sábado 399 €                                     FBT-PT1        785 €
FBT-PT10        1570 €

FBT-PD5  Champane's soul                                     Terça a Sábado 399 €                                      FBT-PT2             785 €

Excursões                            Pacotes = 1 Excursão + 1 Noite Super Stays = 3 Excursões + 2 Noites 

LVT-D1        Beautiful Loire Valley Segunda & Quinta 166 €                                    LVT-SB1  265 €  LVT-SS1 696 €

LVT-D2        Royal Loire Valley Terça & Sexta 166 €                                   LVT-SB2 309 € LVT-SS2                     784€

LVT-D3       Elegant Loire Valley Quarta & Sábado 166 €                                   LVT-SB3        384 € LVT-SS3        934 €

        Tour Privado                       Pacotes Privados  = 1 Dia de Tour Privado + 1 Noite     Pacotes Privados  = 2 Dias de Tour Privado + 2 Noites

LVT-PD4        Must-see of the Loire Valley Segunda a Domingo 360 €                                     LVT-PT1        634 €
LVT-PT10        1268 €

LVT-PD5       Must-taste Loire Valley Wines                                                Segunda a Domingo 360 €                                      LVT-PT2             634 €

Preço por 
adulto

PROVENCE
PREFERENCE

DIVINE 
BOURGOGNE 

TOURS

FRANCE 
BUBBLES 

TOURS

LOIRE 
VALLEY 
TOURS

Pequenos
Grupos
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Disponível de 1 de Abril a 
18 de Novembro

Disponível de 1 de Abril a 
18 de Novembro

Disponível de 1 de Abril a 
23 de Dezembro

Disponível de 1 de Abril a 
23 de Dezembro

Disponível de 1 de Março a 
23 de Dezembro

Disponível todo o ano

Disponível de 1 de Março a 
23 de Dezembro

Disponível todo o ano

Pequenos
Grupos

Pequenos
Grupos

Pequenos
Grupos

Tours 
Privados

Tours 
Privados

Tours 
Privados

Tours 
Privados

Preço por 
adulto

Preço por 
adulto

Preço por 
adulto

Segunda, 
Quarta & Sexta

Terça, Quinta 
& Sábado
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Excursões                            Pacotes = 1 Excursão + 1 Noite Super Stays = 3 Excursões + 2 Noites 

PP-D1        Cassis & Bandol                              Quinta 180 €                                    PP-SB1             276 €  PP-SS1                                          732 €

PP-D2             Spectacular Luberon                                                Terça & Sexta 180 €                                    PP-SB2                                               354 € PP-SS2                                 888 €

PP-D3        Historic Alpilles                                                             Quarta & Sábado 180 €                                   PP-SB3                                           460 € PP-SS3                                                    1100 €

        Tour Privado                       Pacotes Privados  = 1 Dia de Tour Privado + 1 Noite     Pacotes Privados  = 2 Dias de Tour Privado + 2 Noites

PP-PD4            Luberon                                        Segunda a Domingo 368 €                                PP-PT1                                               699 €
PP-PT10                       1398 €

PP-PD5       Alpilles                                                             Segunda a Domingo 368 €                               PP-PT2                                       699 €

Excursões                            Pacotes = 1 Excursão + 1 Noite Super Stays = 2 Excursões + 2 Noites 

DBT-D1        Côte de Beaune                 Quarta & Fri 198 €                                     DBT-SB1  296 €  DBT-SS1 592 €

DBT-D2        Côte de Nuits     Tue, Thu & Sat 198 €                                     DBT-SB2 418 € DBT-SS2                     836 €

                                   DBT-SB3        443 € DBT-SS3        886 €

        Tour Privado                       Pacotes Privados  = 1 Dia de Tour Privado + 1 Noite     Pacotes Privados  = 2 Dias de Tour Privado + 2 Noites

DBT-PD4        Côte de Beaune   Segunda a Sábado 405 €                                     DBT-PT1        667 €
DBT-PT10        1334 €

DBT-PD5       Côte de Nuits Segunda a Sábado 405 €                                      DBT-PT2             667 €

Excursões                            Pacotes = 1 Excursão + 1 Noite Super Stays = 2 Excursões + 2 Noites 

FBT-BD1        Bubbles day                             Segunda a Sábado 112 €                                    FBT-SB1  282 €  FBT-SS1 564 €

FBT-D1             Reims Scenic                                                187 €                                    FBT-SB2 321 € FBT-SS2                     642€

FBT-D2       Epernay Picturesque                                                           187 €                                   FBT-SB3        469 € FBT-SS3        938 €

        Tour Privado                       Pacotes Privados  = 1 Dia de Tour Privado + 1 Noite     Pacotes Privados  = 2 Dias de Tour Privado + 2 Noites

FBT-PD4       Sparkling Day                                        Terça a Sábado 399 €                                     FBT-PT1        785 €
FBT-PT10        1570 €

FBT-PD5  Champane's soul                                     Terça a Sábado 399 €                                      FBT-PT2             785 €

Excursões                            Pacotes = 1 Excursão + 1 Noite Super Stays = 3 Excursões + 2 Noites 

LVT-D1        Beautiful Loire Valley Segunda & Quinta 166 €                                    LVT-SB1  265 €  LVT-SS1 696 €

LVT-D2        Royal Loire Valley Terça & Sexta 166 €                                   LVT-SB2 309 € LVT-SS2                     784€

LVT-D3       Elegant Loire Valley Quarta & Sábado 166 €                                   LVT-SB3        384 € LVT-SS3        934 €

        Tour Privado                       Pacotes Privados  = 1 Dia de Tour Privado + 1 Noite     Pacotes Privados  = 2 Dias de Tour Privado + 2 Noites

LVT-PD4        Must-see of the Loire Valley Segunda a Domingo 360 €                                     LVT-PT1        634 €
LVT-PT10        1268 €

LVT-PD5       Must-taste Loire Valley Wines                                                Segunda a Domingo 360 €                                      LVT-PT2             634 €

Preço por 
adulto
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PP-D1 ou PP-D2 ou PP-D3 
+ Hôtel ** Aix en Provence
PP-D1 ou PP-D2 ou PP-D3 
+ Hôtel *** Aix en Provence
PP-D1 ou PP-D2 ou PP-D3 

+ Hôtel **** Aix en Provence

PP-PD4 + 
Hôtel ***** Aix en Provence

PP-PD5 + 
Hôtel ***** Aix en Provence

PP-D1 + PP-D2 + PP-D3 
+ Hôtel ** Aix en Provence
PP-D1 + PP-D2 + PP-D3 

+ Hôtel *** Aix en Provence
PP-D1 + PP-D2 + PP-D3 

+ Hôtel **** Aix en Provence

PP-PD4 + PP-PD5 + 
Hôtel ***** Aix en Provence

DBT-D1 ou DBT-D2
+ Hôtel *** Beaune
DBT-D1 ou DBT-D2
+ Hôtel **** Beaune
DBT-D1 ou DBT-D2

+ Hôtel ***** Beaune

DBT-PD4
+ Hôtel ***** Beaune

DBT-PD5
+ Hôtel ***** Beaune

DBT-D1 + DBT-D2
+ Hôtel *** Beaune
DBT-D1 + DBT-D2

+ Hôtel **** Beaune
DBT-D1 + DBT-D2

+ Hôtel ***** Beaune

DBT-PD4 + DBT-PD5
+ Hôtel ***** Beaune

FBT-D1 ou FBT-D2
+ Hôtel *** Reims

FBT-D1 ou FBT-D2
+ Hôtel **** Reims
FBT-D1 ou FBT-D2

+ Hôtel ***** a próximo de Reims

FBT-PD4
+ Hôtel ***** Reims

FBT-PD5
+ Hôtel ***** Reims

FBT-D1 + FBT-D2
+ Hôtel *** Reims
FBT-D1 + FBT-D2

+ Hôtel **** Reims
FBT-D1 + FBT-D2

+ Hôtel ***** a próximo de Reims

FBT-PD4 + FBT-PD5
+ Hôtel ***** Reims

LVT-D1 ou LVT-D2 ou LVT-D3
+ Hôtel ** Cidade de Tours

LVT-D1 ou LVT-D2 ou LVT-D3
+ Hôtel **** Cidade de Tours
LVT-D1 ou LVT-D2 ou LVT-D3

+ Hôtel **** Cidade de Amboise

LVT-PD4
+ Hôtel **** em Onzain

LVT-PD5
+ Hôtel **** em Onzain

LVT-D1 + LVT-D2 + LVT-D3
+ Hôtel ** Cidade de Tours
LVT-D1 + LVT-D2 + LVT-D3

+ Hôtel **** Cidade de Tours
LVT-D1 + LVT-D2 + LVT-D3

+ Hôtel **** Cidade de Amboise

LVT-PD4 + LVT-PD5
+ Hôtel **** em Onzain

=
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=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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=

=

=

=

=

=

=

=

=
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=

=

=

=
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Preço por 
adulto

Preço por 
adulto

Preço por 
adulto

Preço por 
adulto

Preço por 
adulto

Preço por 
adulto

Preço por 
adulto

Preço por 
adulto
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Mix & Match
SUPERSTAY
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Combine nossos pacotes
Superstay : Vale do Loire, 
Champagne, Borgonha, 
Provence e regiões!
Desfrute de grandes 
momentos em cada região 
para descobrir tudo que 
você não pode perder!
A maneira ideal fazer uma 
ótima viagem, viver e 
experimentar o melhor da 
França em excursões em 
pequenos grupos!
Possibilidade de 
complementar com noites 
adicionais!
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Mix & Match
DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO
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Legenda
N Noites incluídas nos tours

Dias sem tours em grupo

Datas

1 de Abril - 23 de Dezembro

1 de Abril - 18 de Novembro

1 de Março - 23 de Dezembro

1 de March - 23 de Dezembro

PROVENCE
PREFERENCE

DIVINE 
BOURGOGNE 

TOURS

FRANCE BUBBLES 
TOURS

LOIRE 
VALLEY TOURS

Pick Up / Drop Off
Dias P U NO D O NO

 

LOIRE 
VALLEY 
TOURS

Segunda
Quinta Tours 09:30

09:30Tours

FRANCE 
BUBBLES 

TOURS
Todos

Reims 
(Train Station 

forecourt)

Reims 
(Train Station 

forecourt)
09:00 17:00

DIVINE 
BOURGOGNE 

TOURS

Terça
Quarta
Quinta
Sexta

PROVENCE
PREFERENCE Todos Aix en 

Provence 
09:00 Aix en 

Provence 18:00

("Office de Tourisme") ("Office de Tourisme")

Tours
Tours

17:15

18:00

Amboise
09:30

10:00

Tours Terça
Sexta Amboise

Tours 18:00

18:45

 Beaune 09:30  Beaune 17:30

Beaune 09:00 Beaune 17:30
Sábado Dijon

(Estação de trem) 09:45 18:00

Quarta
Sábado

Amboise 09:00 Amboise 18:00

Dijon
(Estação de trem)
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CLASSIC COMFORT LUXURY

S DB S S S DB S S S DB S S

98 € 65 € 33 € 248 € 134 € 115 € 399 € 226 € 174 €

142 € 72 € 70 € 329 € 178 € 151 € 376 € 200 € 176 €

114 € 64 € 50 € 178 € 98 € 81 € 413 € 227 € 186 €

109 € 69 € 40 € 212 € 107 € 105 € 321 € 173 € 149 €
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CLASSIC CONFORT LUXURY

PROVENCE
PREFERENCE 732 € 888 € 1100 €

DIVINE 
BOURGOGNE 

TOURS
592 € 836 € 886 €

FRANCE 
BUBBLES 

TOURS

564 € 642 € 938 €

LOIRE 
VALLEY 
TOURS

696 € 784 € 934 €

Preços SuperStay 

Legenda
Single Occupancy

Double Occupancy
Single Supplement

S

DB

S S

Lembrete
em €, Por Pessoa, 

baseado em ocupação dupla
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TOURS PERSONALIZADOS, 
GRUPOS & MICE
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© vitalez/Shutterstock.com

© freeskyline/Shutterstock.com
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Tours Personalizados

Especialmente para você, vamos fazer passeios incríveis que vão ser lembrados por muito tempo.

Você vai ver as maravilhas imperdíveis de cada região, bem como os lugares secretos que apenas 
poucas pessoas têm acesso. Você vai conhecer figuras reais, homens e mulheres que são realmente 
apaixonados pelo vinho, cultura, comida, arte, etc ...

Nós lhe oferecemos a oportunidade de viver experiências únicas e de compartilhar momentos 
excepcionais com as pessoas autênticas.

Conte-nos sobre seus sonhos de viagem, vamos torná-los realidade. E você vai trazer de volta pra 
casa memórias inesquecíveis.
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Grupos & Mice

Mais de 10 anos de experiência!

Com a nossa competência logística e o enorme profissionalismo das nossas equipas, a France 
Intense é a solução certa para seus eventos de negócios e Tours em grupos:

• Deixe conosco a seleção de hotéis e de quaisquer outros prestadores, vamos selecionar as 
atividades, vai ser divertido, original, e da mais alta qualidade.

• Coloque em nossas mãos toda a organização de suas conferências, incentivos, equipe ...

• Grupos de 10 ou 10 mil pessoas, você irá se beneficiar com nosso alto nível de desempenho e 
nosso controle e uso eficiente  de seus orçamentos.



74Condições Gerais

Condições gerais
France Intense Ltda, com um capital de 15,000 Euros, 
está registrada no Registro de Comércio em Blois com o seguinte número: 448 426 718. 
Endereço do escritório registrado: 5 Quai des Violettes 37400 AMBOISE. 
Contrato de licença de viagem N° IM041100002. 
Contrato de Licença de Transporte N° 2008/24/0000597 
Garantia bancária:  APST.
Seguro de responsabilidade civil:  Groupe MMA.
Tel : + 33 247.79.40.21
Fax : + 33 247.79.40.20
Web: www.france-intense.com

De acordo com o artigo 104. ° do Decreto de 15 de junho, 1994, os termos e condições da agência de viagens para os 
clientes deve incluir as seguintes condições (ver condições gerais complementares), que decorre dos artigos 95-105 do 
Decreto # 94-940 de 15 de junho, 1994. Este Decreto decorre do artigo 31 da Lei # 92-645, que determina as condições de 
atividades relacionadas com o planejamento e venda de viagens. A compra de pacotes de viagem incluídos neste website 
implica um acordo completo do cliente com ambas as condições gerais e complementares. 

O website da France Intense visa informar o cliente sobre o conteúdo dos nossos pacotes de viagem, a reserva, tarifas e 
pagamentos, cancelamentos ou alterações. Ele dá ao cliente a possibilidade de reservar on-line e obter mais informações 
sobre disponibilidade. Na medida do possível, as informações apresentadas neste site são atualizadas regularmente. Os 
termos e condições da France Intense são válidos a partir de 1 de junho de 2003. Seu contrato está em conformidade com 
os termos e condições em vigor no dia que você reservar a sua viagem. Os termos e condições aplicam-se a todos os itens 
apresentados no website da France Intense. A compra de pacotes de viagem implica um acordo completo do cliente com 
ambas as condições gerais e complementares. As informações e fotos contidas neste site não têm um valor contratual; 
preços podem variar ligeiramente ao longo do ano, sem aviso prévio. 

1. Booking.
De acordo com os passeios, diferentes valores de depósito são necessários para que possamos fazer a reserva e segurá-la 
em caráter definitivo. O cliente pode enviar um cheque ou pagar com cartão de crédito Visa ou MasterCard (pagamento on-
line seguro). A sua reserva será confirmada por e-mail com seu número de referência pessoal e com um voucher que você vai 
apresentar no início de sua turnê. Para passeios de um dia, 100% do montante total será debitado no seu cartão de crédito. 
Para outros passeios, você será cobrado baseado no menor preço apresentado. Um reajuste será operado posteriormente 
de acordo com o número final de pessoas que você confirmar para a turnê. Entre em contato conosco se você tiver qualquer 
dúvida sobre a sua reserva. 

2. Preço.
Cada descrição do pacote neste site especifica os serviços incluídos no preço. Nossos preços são em Euros e por pessoa. 
Salvo outras especificações, o preço nunca inclui o seguinte: custo de vacinação, seguros, passeios opcionais, bebidas, 
gorjetas e despesas pessoais. 
O preço do contrato inclui apenas os serviços descritos no pacote turístico. Alguns preços são apresentados com base em 
2-8 pessoas. Um reajuste será operado posteriormente de acordo com o número final de pessoas que você confirmar para 
a turnê. Cotações de preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Você será cobrado em euros à taxa da conversão 
em vigor na data de sua reserva. 

3. Pagamento.
Uma fatura é enviada para o cliente imediatamente após a reserva para o endereço de e-mail que você menciona no 
formulário de reserva. O custo será pago no prazo máximo de 35 dias antes do primeiro dia do passeio. Se você enviar um 
cheque, você também deve assinar e enviar o valor final estimado (como na fatura). Se o saldo final não for recebido a tempo, 
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a France Intense reserva o direito de considerar a reserva como cancelada por você. Se você reservar o passeio no prazo de 
35 dias antes do início da turnê, o valor total deve ser pago quando a reserva for confirmada. Se este pagamento integral, 
juntamente com um formulário de inscrição assinado não for recebido, a reserva não será considerada como definitiva. 

É possível prolongar a sua estadia ou sair mais cedo, "apenas se for especificado no momento da reserva da viagem". Além 
de uma taxa para serviços suplementares, uma taxa adicional pode ser cobrada, especialmente devido a uma mudança de 
datas em hotéis. O seguro de viagem adquirido pelo cliente é devido a partir do dia em que a reserva é assinada, e deve ser 
pago em seguida. A France Intense não envia qualquer aviso de recibo. 

4. Transporte.
A France Intense é uma agência de viagens receptiva especializada na prestação de serviços de alta qualidade na França. 
Como uma agência de viagens receptiva, não somos capazes de fornecer bilhetes de avião / trem. 
No entanto, em nossa preocupação em oferecer um serviço de alta qualidade, facilitaremos colocando você em contato com 
nossos parceiros de negócios (empresas aéreas). 
A nossa responsabilidade a respeito do transporte começa em sua chegada no território francês. 
De acordo com o artigo 23 do Act # 92-645 de 13 julho de 1992, a France Intense não será responsabilizada por qualquer 
inconveniente devido ao seguinte: 

- Perda / roubo de bilhetes de avião (as companhias aéreas não emitir duplicatas). 

- Nos costumes ou o check-in, não-apresentação, ou a apresentação de documentos (carteira de identidade, passaporte, 
visto, certificado de vacinação, etc.) que tenham vencido ou tenham um período insuficiente de validade ou não estejam em 
conformidade com as indicações no verso. Em caso de falha no check-in, não haverá reembolso da tarifa do pacote.
 
- Incidentes inesperados devidos a um terceiro: guerras, revoltas políticas, greves externas à France Intense, problemas 
técnicos externos à France Intense, congestionamentos nas estradas ou no espaço aéreo, seqüestro, à falência de um 
prestador de serviços, o mau tempo, atrasos, falhas de motor, furtos de bagagem ou outros bens. Não haverá reembolso 
de qualquer tipo por causa de atrasos e mudanças de itinerário, devido aos incidentes mencionados acima - por exemplo, 
mudança na duração da viagem inicialmente planejada ou de uma conexão. Eventuais despesas adicionais (impostos, hotel, 
estacionamento) será pago pelo cliente. 

- Cancelamentos impostos pelas circunstâncias da maior importância e / ou relacionados com a segurança do cliente, e / 
ou no comando de uma autoridade de execução. A France Intense reserva o direito de modificar datas / horas / itinerários 
planejados se a segurança do cliente não pode ser garantida. O cliente não pode alegar qualquer reembolso. 
Serviços terrestres. 

A France Intense fornece serviços terrestres. Os serviços que não serão utilizados (transferências e excursões) não serão 
reembolsados. Serviços que são voluntariamente modificados no local estão sujeitos a condições de nossos prestadores de 
serviços: os serviços adicionais que impliquem um custo adicional terá de ser pago diretamente pelo cliente e não implicará 
a responsabilidade a France Intense. 
A France Intense possui uma licença nacional para o transporte de passageiros em veículos (carros, minivans, ônibus ...). 
Esta licença é entregue pelo governo francês e garante veículos de qualidade e seguro adequado e mais importante. 
France Intense número de licença de transporte é 2008/24/0000597 
A France Intense cuida de transporte dos clientes em veículos de qualidade, que podem acomodar 2-8 passageiros. 

5. Acomodação.
Checking in / out.
De acordo com a regulamentação internacional da indústria hoteleira, os clientes devem fazer o check in a partir das 14h - 
não importa qual o horário de chegada -, e check-out até às 12h - não importa o horário de partida. 
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6. Refeições.
As refeições que estão incluídas são mencionadas nos pacotes. 
Seja em um hotel ou restaurante tradicional, bebidas não estão incluídas, salvo indicação em contrário.

7. Alterações.
Na medida do possível, a France Intense irá satisfazer os pedidos de alteração feitas o mais tardar um mês antes do primeiro 
dia do tour. Se esses pedidos dizem respeito a prorrogação da estadia, um aumento do número de pessoas, ou a compra de 
serviços adicionais, apenas o custo destas alterações será cobrado, além do preço original. Para qualquer outra alteração, 
uma taxa extra de 30€ por pessoa será cobrada. 

8. Transferência de contrato.
O cliente, ao transferir o seu contrato, deve informar a France Intense, o mais tardar sete dias antes do primeiro dia do 
passeio, por uma carta registada com aviso de recepção, que ambos devem especificar o nome e endereço do novo titular 
do contrato, e confirmar que ambas as pessoas cumprem as mesmas condições de fazer a viagem. 
Apenas para informação, as taxas de cancelamento irão variar de 30-122 € por pessoa de acordo com o lapso de tempo 
antes do dia da partida. 

9. Declaração de Privacidade.
As informações pessoais que você fornecer para nós, enquanto você reservar a sua viagem, não serão divulgadas a terceiros, 
a não ser para os prestadores de serviços que você pediu. Estas informações serão consideradas pela France Intense como 
confidenciais. 

10. Jovens menores que 18 anos.
Pedidos de registro relativos a pessoas jovens com menos de 18 anos de idade deve ser assinado por um dos pais ou 
responsável legal, e marcar "Com o consentimento do pai / mãe / tutor legal". Além dos documentos regulares necessários 
para a viagem, os jovens com menos de 18 anos devem estar na posse de carta de anuência para sair do país, assinada por 
um dos pais ou responsável legal. Menção também deve ser feita de um telefone de contato e endereço, no caso de uma 
emergência. 

11. Taxa de Cancelamento.
Em caso de cancelamento de uma reserva, o cliente deverá informar a France Intense por uma carta  registada com 
aviso de recepção, o mais cedo possível: a data do aviso de recepção será considerada como a  data de cancelamento, a 
fim de calcular a taxa de cancelamento. 
Para viagens, incluindo os serviços de terra ("a la carte" passeios, roteiros para pessoas físicas) e pacotes de viagem, a taxa 
de cancelamento será a seguinte: 
- Mais de 45 dias antes da partida: 5% do valor total devido, não reembolsáveis pelo seguro de cancelamento de viagem, 
com uma carga mínima de 100 € por pessoa.
- 45-31 dias antes da partida: 15% do valor total devido, com uma carga mínima de 100 € por pessoa. 
- 30-21 dias antes da partida: 35% do valor total devido.
- 20-15 dias antes da partida: 50% do valor total devido.
- 14-5 dias antes da partida: 75% do valor total devido. 
- Menos de 4 dias antes da partida: 100% do valor total devido. 

12. Serviço Cliente.
Qualquer queixa por incumprimento ou má execução do contrato de viagem deve ser feita no local, e que se refere tanto ao 
provedor ilícito de serviço ou de Pascal Mineau, responsável pela relação com cliente da France Intense. A denúncia deve 
descrever a queixa e ser feita dentro de 24 horas. Se você não tiver satisfação, por favor, envie a sua reclamação através 
de correio registrado, e participe de todo o procedimento por escrito no prazo de 15 dias após o término de sua viagem. 
O comprimento da nossa investigação vai determinar o atraso na nossa resposta à sua reclamação. O tribunal válido para 
incidentes é Blois, França. 



Todos os nossos pacotes podem ser personalizados.77Condições Gerais

13. Seguro.
Salvo disposição em contrário, nenhum seguro está incluído nos preços que oferecemos. 
Como consequência, quando você reservar a sua viagem, a France Intense sugere que você adquira um  seguro através de 
sua companhia de seguros, contra os seguintes riscos:

- cancelamento 

- repatriamento 

- perda de bagagem 

- assistência jurídica 

- lesões corporais acidentais e repatriação. 

14. Excursões Diárias.
A reserva é válida após o pagamento online. A France Intense reserva o direito de modificar horários/itinerários planejados 
se a segurança do cliente não pode ser assegurada ou em caso de incidentes inesperados devido a um terceiro. Nossa 
agência fica isenta de qualquer responsabilidade por objetos pessoais deixados nos veículos. 

15. Emissão de Voucher.
A France Intense não pode ser responsabilizada por um problema se você não receber ou ler cuidadosamente o seu voucher. 
Caso você não tenha recebido seu voucher, você deve notificar a France Intense por e-mail pelo menos 7 dias antes do início 
do passeio. 
Após o pagamento, enviamos automaticamente um voucher / fatura por e-mail. Obrigado por certificar-se de que você 
tenha informado um endereço de e-mail correto e ativo. 
O comprovante deve ser impresso e apresentado aos diferentes prestadores de serviços. 
Não esqueça seu voucher. 

Obrigado por escolher a France Intense para a sua viagem à França. 
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