
SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Junho: 22 e 29 | Julho: 13 e 27 
Agosto: 10 e 31 | Setembro: 07, 14 e 21
Baixa Temporada 2018 
Outubro: 19

1° DIA - BRASIL / NICE (FRANÇA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Nice. 

2° DIA - NICE 
Chegada no aeroporto de Nice, a capital da Côte d´Azur e o mais 
importante balneário do Mediterrâneo Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Nice até o hotel INCLUSO. Restante do dia livre. NOTA 
IMPORTANTE: O GUIA BRASILEIRO ENCONTRARÁ OS PASSAGEIROS 
NO HOTEL NO INÍCIO DA TARDE DO 3º DIA. 

3° DIA – NICE
Café da manhã BUFÊ Manhã livre. No início da tarde encontro dos 
passageiros com o Guia Brasileiro no hotel para iniciar o citytour 
panorâmico passando pela sua avenida mais famosa: a Promenade 
des Anglais, com mais de cinco quilômetros de extensão ao longo do 

litoral margeando o mar Mediterrâneo. Conheceremos a Cidade Velha 
e a área de Cimiez com destaque para o Museu Chagall e o Museu 
Matisse. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

4° DIA - NICE / CÔTE D’AZUR / CANNES / ANTIBES / CAP 
D´ANTIBES/ NICE 
Café da manhã BUFÊ. O dia hoje está reservado para conhecermos e 
descobrirmos o melhor da badalada Riviera Francesa: a Côte D` Azur, 
a Costa do Mediterrâneo que ficou famosa no mundo inteiro pelos 
filmes, romances, histórias de Príncipes e Princesas e pelas notícias das 
estrelas de cinema e dos milionários que a cada ano passam suas férias 
aqui no verão europeu. Conheceremos Cannes, a capital do cinema 
e do jetset europeu, com as suas praias de areia fina e a badalada 
Croisette, o calçadão à beira-mar ladeado por palácios e palmeiras. 
Regressando a Nice passaremos por Antibes e Cap D`Antibes, antigas 
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aldeias de pescadores que se tornaram símbolo máximo do luxo da 
Riviera Francesa e onde Picasso viveu durante uma importante parte 
da sua vida. Noite livre.

5° DIA - NICE / GRASSE / ST. PAUL DE VENCE / NICE 
Café da manhã BUFÊ. Hoje visitaremos Grasse que, desde o século 
XVI, é a capital mundial dos perfumes que, por aqui, nascem de 
uma “alquimia”única das flores, das ervas e do sol da Provence. A 
seguir visitaremos St. Paul-de-Vence, cidadezinha de conto de fadas. 
Passearemos pelas suas pequenas ruas entrelaçadas, admirando suas 
casinhas floridas e descobriremos assim porque esta é a segunda 
cidade mais visitada da França. No final da visita regressaremos a Nice. 
Noite livre. 

6° DIA - NICE / MÔNACO / NICE 
Café da manhã BUFÊ. Hoje viveremos um dia de Reis, conheceremos 
o Principado de Mônaco, um estado soberano com apenas dois 

quilômetros quadrados, governado pela dinastia dos Grimaldi, a 
mais antiga monarquia ainda no poder no mundo. Na nossa visita 
panorâmica conheceremos: o Jardim Tropical, a Igreja de Santa Devota, 
o Porto, o Palácio Real, o mais famoso Cassino do mundo, e o Circuito 
de rua de Mônaco, cenário da mais famosa, charmosa e tradicional 
prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Terminado o citytour 
retornaremos a Nice. Noite livre.

7° DIA - NICE / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Nice INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, 
é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, 
até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o 
caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Ostras Frescas - Nice
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
INCLUSO café da manhã BUFÊ;

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais 
falando Português ou Espanhol;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO; 

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA. 
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ENCANTADORA	CÔTE	D´AZUR

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, passeios, ingressos para as mais 
imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a experiência de viajar em 
grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Nice	 	 Holiday	Inn	Nice	 P
  Beau Rivage  P
  Aston La Scala P
	 	 Nice	Riviera		 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
•	Bilhete	Aéreo	do	Brasil	até	Nice	e	
de	Nice	até	o	regresso	ao	Brasil;	

• Seguro assistência saúde/
bagagem; 

• Extras de caráter pessoal 
(telefonemas, bebidas, 
lavanderia); 

• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 

• Excesso de bagagem (franquia de 
uma mala com, no máximo, 20 
kg por pessoa); 

• Qualquer item não mencionado 
como incluído; 

• Qualquer item mencionado 
como sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Monte Carlo - Mônaco
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