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Grand Tour 

RÓDANO 2019 

AS CORES DA PROVENCE 
De 2 a 16 de junho de 2019 

 

 

Uma viagem única explorando as belezas do sul da França. 
Iniciaremos pela Provence fazendo uma imersão no mundo de 
Paul Cézanne em Aix-en-Provence e o encanto dos mosteiros, 
campos de lavanda e povoados do Luberon. Na Arles de Van 
Gogh embarcamos em nosso cruzeiro AmaWaterways até 
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Lyon. Uma semana de navegação pelo rio Ródano, 
desfrutando das vistas dos povoados ribeirinhos, os vinhedos e 
cenários bucólicos do interior da França. Terminamos por 
Paris, a cidade mais bela do mundo, com seus museus e 
tantas atrações. 
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Day by Day 

02/06/19 (DOM) – 1º DIA – SAIDA DO BRASIL 
 

 Embarque TAP TP 118 saindo de Porto Alegre às 19:45, 
com destino a Lisboa. 

03/06/19 (SEG) – 2º DIA –  
LISBOA/MARSEILLE/AIX-EN-PROVENCE 
 
Chegada à Lisboa às 10:30 e conexão no voo TAP TP402 
Saindo de Lisboa as 13:45 chegando a Marseille às 17:00. 
 
Traslado à Aix-en-Provence onde passaremos 
 
3 noites no GRAND HOTEL ROI RENE 
24 Boulevard du Roi René, Tel: (+33)4/42376100 
www.accorhotels.com/pt/hotel-1169-grand-hotel-roi-rene-aix-
en-provence-centre-mgallery-by-sofitel/index.shtml  

Este hotel 4 estrelas da Rede Sofitel fica a 5 minutos a pé do 
Cours Mirabeau e do centro de Aix-en-Provence. Nesta noite 
livre desfrute de uma especialidade provençal no restaurante 
La Table du Roi e descontraia no terraço junto à piscina 
aquecida ou na sala de fitness do hotel. 
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Aix-en-Provence -  terra natal do pintor impressionista Paul 
Cézanne com grande patrimônio arquitetônico, histórico e 
cultural. 
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04/06/19 (TER) – 3º DIA – AIX-EN-PROVENCE 
 

Visita guiada em português a Aix-en-Provence, antiga capital 
da Provença, e terra natal do pintor impressionista Paul 
Cézanne.  
 
De manhã, descoberta a pé do centro histórico onde 
almoçaremos.  
 
À tarde, tour de ônibus para visitar o Atelier de Cézanne.  
 
Havendo tempo, visita livre ao Musée Granet e Pavillon de 
Vendôme. 
 
Veja mais: 
 
Aix en Provence  
www.youtube.com/watch?v=yBcYbADWsd8  
 
Atelier Paul Cezanne 
www.youtube.com/watch?v=L3Q8OdcuPME  
 
 

05/06/19 (QUA) – 4º DIA – AIX-EN-PROVENCE 
 
Passeio guiado de dia inteiro explorando as belezas do 
Luberon. 

Exploraremos no norte da Provence as belíssimas paisagens 
de vales, colinas, e cênicos vilarejos nas colinas (Plus beaux 
villages de France). 
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Visitaremos a abadia cisterciense de Sénanque e almoço no 
pitoresco vilarejo medieval de Gordes no topo de uma colina no 
restaurante La Bastide de Pierres (ex Le Provençal) – bebidas 
não incluídas. 

 

Em 2005 foi filmado nesse povoado e seus arredores no 
Luberon o filme “A Good Year” com Russel Crowell, baseado 
no 2º livro de Peter Mayle sobre a Provence. 
www.luberonexperience.com/good_year.htm 
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À tarde, visita ao vilarejo de Roussillon com suas minas de ocre 
compondo um harmônico conjunto cromático. Havendo tempo, 
travessia da Pont Julien seguindo até o vilarejo de Bonnieux, 
também em cima de uma colina com bela vista. 
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06/06/19 (QUI) – 5º DIA – AIX-EN-PROVENCE/ARLES 
 

Partindo de Aix-en-Provence, descobriremos as 
particularidades do Parque Nacional da Camargue – uma de 
preservação natural com mais de 400 espécies diferentes de 
pássaros.  

Seguindo depois para a cidade fortificada medieval de Aigues-
Mortes - antigo porto mediterrâneo, com suas bem preservadas 
muralhas e torres construídas no séc. XII, de onde partiu S. 
Luís para as 7ª e 8ª cruzadas. 
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No fim da tarde, embarque no cruzeiro em Arles, onde 
desfrutaremos de um jantar de boas vindas.  
 
 



 

 

Roteiro de Viagem organizado por Trip & Travel Agência de Viagens 
Quintino Bocaiuva, 267 | Porto Alegre | RS | (51) 4001-3000 | www.triptravel.com.br 

10 
 

 
INFORMAÇÕES DO NAVIO:  AMACELLO 
www.amawaterways.com/ships/amacello-river-cruise-ship 
 

TECHNICAL DATA 

Built: 2008 
Built in: Netherlands 
Length: 360 feet 
Width: 38 feet 
Crew: 45 

Staterooms: 73 
Suites: 4 
Registry: Swizerland 
Home port: Basel 
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Date Time Activity Port of Call 

06 de JUNHO 03:00 PM EMBARK ARLES 

07 de JUNHO 06:00 PM DEPARTURE ARLES 

 
09:30 PM ARRIVAL AVIGNON 

08 de JUNHO 01:30 PM DEPARTURE AVIGNON 

 
04:00 PM ARRIVAL CHATEUANEUF-DU-PAPE 

 
07:30 PM DEPARTURE CHATEUANEUF-DU-PAPE 

09 de JUNHO 01:30 AM ARRIVAL VIVIERS 

 
09:30 AM DEPARTURE VIVIERS 

 
01:30 PM ARRIVAL LE POUZIN 

 
02:00 PM DEPARTURE LE POUZIN 

 
06:00 PM ARRIVAL TOURNON 

10 de JUNHO 12:30 PM DEPARTURE TOURNON 

 
06:30 PM ARRIVAL VIENNE 

11 de JUNHO 12:30 PM DEPARTURE VIENNE 

 
03:30 PM ARRIVAL LYON 

12 de JUNHO 01:00 PM DEPARTURE LYON 

 
02:30 PM ARRIVAL COLLONGES 

 
03:00 PM DEPARTURE COLLONGES 

 
04:30 PM ARRIVAL LYON 

13 de JUNHO 09:00 AM DISEMBARK LYON 
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07/06/19 (SEX) – 6º DIA – ARLES/AVIGNON 
 

Nesta manhã, visitaremos o asilo de Saint Paul de Mausole, 
onde Vincent van Gogh viveu e pintou obras tão conhecidas 
como “The Irises” e “Starry Night”. Depois, iremos para o 
Carrières de Lumières, onde assistiremos uma espetacular 
apresentação de arte, som e história projetada nas paredes 
das cavernas. 
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Ou aventure-se até a vila medieval de Les Baux de Provence, 
seguida de uma visita a uma fazenda de oliveiras, onde você 
poderá saborear os diferentes azeites. 
 
Durante a tarde, participe de um passeio a pé por Arles, 
destacando as principais atrações, incluindo a catedral e o 
anfiteatro romano, além de mergulhar ainda mais na vida e 
obra de Van Gogh, em Arles caminhando pelas ruas e cafés 
que inspiraram o pintor holandês em sua estada em Arles, 
buscando as luzes, cores e cenários da Provence. 
 
Incluso café da manhã, almoço e jantar. 
 
Após o jantar navegaremos por Avignon apreciando a “Cidade 
dos Papas” com as luzes do anoitecer.  
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08/06/19 (SAB) – 7º DIA –  
AVIGNON/CHATEAUNEUF DU PAPE 
 

Avignon, conhecida como a "Cidade dos Papas", foi o centro 
da Igreja Católica no século XIV, quando o papado deixou o 
Vaticano e sete papas viveram entre 1309 a 1377 no "Palais 
des Papes" de Avignon. Nesta manhã, descobriremos a história 
de Avignon que pertenceu por 400 anos ao papado, só 
passando a fazer parte da França após a revolução francesa, 
visitando alem do  Palácio Papal as suas muralhas medievais 
bem preservadas que cercam o centro histórico da cidade, um 
Patrimônio Mundial da UNESCO. 
 

 
 
Caso você já conheça Avignon, pode visitar outro Patrimônio 
Mundial da UNESCO, a impressionante Pont du Gard, um 
aqueduto romano que é uma obra-prima da engenharia antiga. 
Ou, se preferir, acompanhe o chef ao mercado local e aprenda 
sobre os ingredientes da arte culinária provençal. 
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Durante a tarde, passaremos algumas horas no povoado de 
Chateauneuf-du-Pape com seus renomados vinhos. 
 
Incluso café da manhã, almoço e jantar.  

09/06/19 (DOM) – 8º DIA – VIVERS/TOURNON 
 
Nesta manhã, desvendaremos os segredos das “trufas”, 
aprendendo sobre este ingrediente conhecido como o 
“diamante da culinária” e o seu papel na gastronomia francesa. 
Visitaremos uma propriedade rural onde acompanharemos um 
cão farejador na sua “caça as trufas”.  

Seguindo depois para a magnífica aldeia provençal de Grignan, 
no topo de uma colina, com seu belo castelo renascentista 
rodeado de campos de lavandas.   

Retornaremos a nosso navio em Le Pouzin onde navegaremos 
ao longo da tarde até Tournon, onde chegaremos às 18h. 

Aproveitar a noite atracado para um passeio livre pela cidade 
de Tournon. 

10/06/19 (SEG) – 9º DIA – TOURNON/VIENNE 

Os amantes do vinho e do chocolate irão gostar muito de visitar 
Tournon, localizada no coração do Côtes du Rhône.  

Você tem escolha de três excursões. Faça um passeio de trem 
por uma magnífica paisagem esculpida ao longo do Gorge du 
Doux, parando na encantadora pequena estação de Colombier 
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le Vieux-Saint-Barthélemy le Plain, onde o trem manobra em 
preparação para sua jornada de volta. 

 
 

Alternativamente, visita ao Château de Tournon para uma 
apresentação e degustação da melhor combinação de vinho 
tinto e chocolate.  
 
Para uma aventura mais ativa, faça uma caminhada de uma 
hora pelos vinhedos de Tain l'Hermitage, seguindo para uma 
visita a uma vinícola local, onde você experimentará alguns dos 
seus vinhos.  
 
Vamos zarpar de Tournon às 12h30 e almoçaremos a bordo 
apreciando o cenário ribeirinho.  
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Às 18h, chegaremos a Vienne e sugiro aproveitar que 
estaremos atracados aí até o dia seguinte para um passeio 
livre pela cidade. 
 
Incluso café da manhã, almoço e jantar. 

11/06/19 (TER) – 10º DIA – VIENNE/LYON 
 
Vienne, situada entre as regiões vinícolas de Côtes du Rhône e 
Beaujolais, tem uma longa história desde o período romano, 
que pode ser resgatada em suas ruínas maravilhosamente 
preservadas. 

 

Faremos uma viagem no tempo nesse passeio a pé visitando o 
surpreendente e bem preservado templo romano de Augusto e 



 

 

Roteiro de Viagem organizado por Trip & Travel Agência de Viagens 
Quintino Bocaiuva, 267 | Porto Alegre | RS | (51) 4001-3000 | www.triptravel.com.br 

18 

Lívia construído em honra de Cesar Augusto – filho de Julio 
Cesar e Livia, seguindo para a Catedral de Saint Maurice, uma 
igreja gótica que levou mais de 500 anos para ser construída e 
a abadia de St. Pierre Abbey - uma das mais antigas igrejas da 
França, e funcionando agora como Museu Arqueológico.  

Para aquele que desejar ser mais ativos, é possível fazer um 
passeio guiado de bicicleta pelas margens do Ródano 
passando por vinhedos e plantações pela ciclovia Via Rhôna 
que conecta os Alpes com o Mediterrâneo ou uma caminhada 
guiada através da cidade até o topo do Monte Pipet com uma 
bela vista da cidade.  

Incluso café da manhã, almoço e jantar. 

Vamos partir de Vienne às 12h30 e almoçaremos a bordo, 
apreciando as encostas do vale do rio Ródano. 

Chegaremos às 15h30 em Lyon e já sairemos para explorar a 
cidade. 

Desvendaremos Lyon, a partir da Colina Fourvière, parte da 
região histórica da cidade, que agora é um Patrimônio Mundial 
da UNESCO e abriga a Basílica Notre-Dame de Fourvière, do 
século XIX. 
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Desceremos no centro histórico de Lyon, onde faremos uma 
caminhada pelo charmoso distrito de St. Jean, com suas 
construções góticas e renascentistas, e conheceremos suas 
ruelas cobertas conhecidos como "traboules". Seguiremos por 
uma visita panorâmica da cidade, terminando a tarde em nossa 
“casinha flutuante” para o jantar a bordo. 

Para quem já conhece a cidade, pode optar por um passeio 
pelo mercado Les Halles degustando os produtos locais ou 
percorrer a cidade de bicicleta. 

Incluso café da manhã, almoço e jantar. 

Aproveitar que estaremos atracados para caminhar mais um 
pouco por essa encantadora cidade após o jantar. 
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12/06/19 (QUA) – 11º DIA – LYON/COLLONGES/LYON 
 

Manhã livre para aproveitar Lyon. 

Às 13h, vamos navegar pela região vinícola de Beaujolais, 
conhecida como Pays d'Or. Avistaremos, ao longo do caminho, 
castelos e vinhedos, o povoado medieval de Oingt no topo de 
uma colina e fazendo uma parada em uma vinícola tradicional 
para a degustação dos vinhos da região e aprender sobre a 
história e as técnicas de seus vinhedos. 

Incluso café da manhã, almoço e jantar. 

13/06/19 (QUI) – 12º DIA – LYON/BEAUNE/PARIS 

Desembarque do cruzeiro em Lyon e traslado em ônibus a 
Paris. 
 
No caminho, parada em Beaune, no coração da região dos 
renomados vinhedos da Borgonha, com seu famoso Hotel Dieu 
com seu celebre teto de telhas coloridas e envernizadas.  
 
Acomodação por 3 noites em Paris no HÔTEL LE LITTRÉ 
9 Rue Littré, Tel: +33 1 53 63 07 07 
https://hotellittreparis.com/pt/ 
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14/06/19 (SEX) – 13º DIA – PARIS 
 
Passeio de manhã pela cidade, seguido de almoço.  
 
Tarde livre para desfrutar de suas praças e museus. 
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15/06/19 (SAB) – 14º DIA – PARIS 
 
Dia livre para desfrutar Paris. 
 
Jantar de despedida. 
 
16/06/19 (DOM) – 15º DIA – PARTIDA DE PARIS 
 

 Embarque no voo TAP TP 443 às 07:50 saindo de Paris – 
Orly. Chegada às 9:30 a Lisboa. Conexão no voo TAP TP 
117 saindo às 10:55. Chegada a Porto Alegre às 18:15. 
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VALORES por PESSOA 

Parte aérea 

Cia aérea: TAP 
Desde Porto Alegre 

A partir de 
USD 1.134 + taxas 

 
Forma de pagamento:  
Entrada USD 150. Saldo em até 10x sem juros nos cartões. 
Taxas à vista. 

Parte terrestre/fluvial 

 
 

CAT. B CAT. C 

Número de cabines 
disponíveis 

1 Indisponível 

Valor por pessoa USD 7.900 USD 7.600 

Suplemento para apto 
individual 

USD 3.600 USD 3.300 

 

*** Resta somente mais uma Cabine Cat. B! *** 

Forma de pagamento:  
Em 6x a partir de dezembro/2018. 

Os valores das parcelas em USD serão convertidos em R$ ao 

câmbio do dia do pagamento. 
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Quitação total a ser efetuada até o dia 31/05/2019. 

Tanto a categoria B como C 
tem varanda francesa e o 
mesmo tamanho (16 m²): 

 
 
A maior parte das cabines reservadas está no deck Cello e 
algumas no Violin, oque varia é e localização, com as cabines 
da categoria C mais na traseira da embarcação, conforme 
planta do navio abaixo: 
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SERVIÇOS INCLUÍDOS NO CRUZEIRO: 

 Acomodação durante o Cruzeiro de 7 Noites; 
 Refeições com excelente culinária a bordo 

o Early Coffee 
o Café da manhã 
o Almoço Buffet 
o Café e Chá da tarde com bolos, cookies 

e sanduíches. 
o Jantar 

 Soft Drinks, Vinhos Tinto e Branco e Cerveja da 
casa durante almoço e jantar; 

 Happy Hour cortesia antes dos jantares; 
 Estação 24 Horas de Café e Chá; 
 Recepção de boas vindas e jantar de despedida 

com o Capitão; 
 Garrafas de água nas cabines diariamente; 
 Roupões e chinelos nas cabines; 
 Piscina aquecida ou jacuzzi (dependendo do 

navio); 
 Fitness Center; 
 Bicicletas para passeios em terra; 
 Wi-fi cortesia a bordo; 
 Info entretenimento nas cabines com diversos 

canais e menu de filmes; 
 Piano bar à noite no lounge principal ou 

entretenimentos se incluídos no roteiro; 
 Excursões diárias em terra com guias locais 

experientes; 
 Diretor de Cruzeiros. 
 Taxa de porto    (U$ 182 por pessoa); 
 Taxa de serviço (U$ 130 por pessoa); 
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Não inclui: 

 Bebidas não mencionadas acima ou bebidas 
premium; 

 Custo de uso de telefone da cabine; 
 Itens do Gift Shop; 
 Excursões opcionais durante o roteiro; 
 Serviços de massagem e salão de beleza. 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS  

PARTE TERRESTRE PRÉ E PÓS-CRUZEIRO: 

 Carregadores nos hotéis para 1 mala por pessoa; 
 Ônibus de ultima geração; 

 Guia local falando em português ou espanhol conforme 
informado no roteiro; 

 Acompanhamento integral de Beto Conte do STB para 
um grupo mínimo de 20 passageiros 

 Hotelaria abaixo ou similar com café da manhã e taxas: 
o 03 a 06/06 –   

Grand Hotel Roi Rene em Aix-en-Provence 
o 13 a 16/06 – Hotel Le Littré em Paris 

 Passeios e visitas com ingressos incluídos conforme 
programação mencionada 

 Gorjetas para guias e motoristas pré e pós-cruzeiro; 
 Refeições extras no período pré e pós-cruzeiro em 

restaurantes locais, sem bebidas inclusas conforme 
relação abaixo: 
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o 04/06 -  Almoço em Aix-en-Provence 
o 05/06 – Almoço em Gordes  
o 06/06 – Almoço em Aigues-Mortes 
o 13/06 – Almoço em Beaune 
o 14/06 – Almoço em Paris 
o 15/06 – Jantar em Paris  

 SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS na PARTE TERRESTRE 

 Seguro de assistência em viagem e bagagem; 

 Despesas de carácter pessoal; 
 Refeições não mencionadas no roteiro; 
 Serviços e Passeios não mencionados no roteiro 
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Taxas de cancelamento 

Parte Terrestre  

Cancelamento:  

Até 151 dias do embarque: 10% sobre o valor total do pacote; 

De 150 a 121 dias do embarque: 30% sobre o valor total do pacote; 

De 120 a 91 dias do embarque: 50% sobre o valor total do pacote; 

De 90 a 61 dias do embarque: 75% sobre o valor total do pacote; 

A partir de 60 dias do embarque: 100% sobre o valor total do pacote. 

 

Parte Aérea 

Antes da emissão do bilhete, taxa de cancelamento de bloqueio de 
U$ 150; 
Após a emissão do bilhete, taxa de cancelamento de U$ 350; 
Após a emissão do bilhete, taxa de alteração de U$ 350 + diferença 
tarifária se houver. 
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INFORMAÇÕES E RESERVAS 

 

MOINHOS DE VENTO 
Quintino Bocaiuva, 267 
(51) 4001-3000 
moinhos@stb.com.br 

PASEO ZONA SUL 
Wenceslau Escobar, 1823 – L. 33 
(51) 3516-1006 
zonasul@stb.com.br 

 
 
VIVA OPEN MALL 
Nilo Peçanha, 3228 – L. 18 
(51) 3516-1001 
poaviva@stb.com.br 

 
 
ATL HOUSE PUCRS 
Rua da Cultura – Prédio 16 
(51) 2111-7390 
pucrs@stb.com.br 

 

 
CONFIRA OS DEMAIS GRAND TOURS 2019 NO SITE: 

 www.triptravel.com.br 
 
 

ACOMPANHE ROTEIROS ANTERIORES NO BLOG: 
www.betonomundo.wordpress.com 

 


