17 Out (sab) – Concentração no aeroporto do Porto às 06h00. Voo Easyjet EZS1454 PORTO 07h45 – GENEVE
10h55. Transfer para o hotel.
Tarde: GENEBRA: a Grand Rue (reservada a peões) é composta por estreitas ruelas calcetadas repletas de casas
históricas em calcário. A Promenade des Bastions acompanha o traçado das antigas muralhas, enquanto as
encostas norte, que descem até ao cais, são rasgadas por largas avenidas e abrigam o aprazível Jardin
Anglais. Cathédrale St-Pierre – (séc. XIII) fica no local onde existiam outrora outros edifícios como o palácio
episcopal, cujos mosaicos sobrevivem até hoje. Jantar e alojamento no Suites Novotel Geneve ou similar.
18 Out (dom) – Dia dedicado a CHAMONIX MONT BLANC *AIGUILLE DU MIDI e GLACIAR MER DU GLACE
*Opcional: Funicular e, ou Comboio “cremalheira” – a opção é sua!
CHAMONIX MONT BLANC (localidade francesa da Alta Saboia) é uma das mais importantes estâncias turísticas
de inverno da Europa, tendo o imponente Monte Branco na parte meridional de seu território. No centro da
cidade encontra-se a estátua de Horace-Bénédict de Saussure em companhia do guia de montanha Jacques
Balmat que lhe aponta o cume do Monte Branco onde o naturalista e geólogo suíço pretende ir fazer
experiências e pelas ascensões que efectuou é considerado por muitos como o fundador do alpinismo.
*Possibilidade, com um custo extra, de subir de comboio cremalheira até ao MER DU GLACE – O Mar de Gelo
(nome do glaciar situado nas encostas setentrionais do maciço do Monte Branco, nos Alpes E/OU de funicular
até AIGUILLE DU MIDI (vista majestosa sobre os principais cumes de mais de 4.000m de altitude franceses,
suíços e italianos). Regresso de autocarro a Genebra. Jantar e alojamento no Suites Novotel Geneve ou similar.

19 Out (2ªf) – Dia dedicado a YVOIRE e ANNECY e os lagos ímpares !
Saída de Geneve às 09h30 para conhecer as deslumbrantes cidades de YVOIRE e ANNECY.
YVOIRE – É um bom local para começar a visita à zona. Este porto medieval piscatório está guardado por um
castelo medieval do séc. XIV, e as suas casas juntas estão cobertas de flores.
ANNECY – O Lago de Annecy é formado na fonte dos glaciares alpinos, desde há 18.000 anos. Deve a sua
denominação, ao enquadramento único que, inspira diversos artistas. O pintor impressionista Paul Cézanne
(1839-1906), inspirado pela luz que banha o local e que se reflecte na água turquesa, imortalizou o lago com o
seu óleo em tela, Le Lac bleu, (o lago azul) em 1806. Aprecie o castelo de Annecy, construído entre os séc. XII e
XVI e, a sua catedral (séc. XVI). Regresso de autocarro a Genebra. Jantar e alojamento no Suites Novotel Geneve
ou similar.
20 Out (3ªf) – GENEVE e à tarde voo de regresso ao Porto.
Dia LIVRE – Sugestões: MUSEUS: MUSEU DA HISTÓRIA DA ARTE ou MUSEU DA CIÊNCIA.
NOTA – Às 17h30 transfer para o aeroporto. Voo Easyjet EJU1459 GENEVE 21h15 – PORTO 22h35.
INCLUINDO – Voo Easyjet Porto-Geneve-Porto c/mala de 10Kgs + autocarro nas visitas de Chamonix, Yvoire e
Annecy. Suites Novotel Geneve ou similar em MP (3 jantares). Guias locais e acompanhantes. Seguro de
viagem da ALLIANZ.
EXCLUINDO – Demais refeições, bebidas, comboio cremalheira ou funicular, museus/palácios.
Mala de porão até 20Kgs EUR = 50,00.
SUPL. Quarto Individual – EUR = 120,00

17 a 20 de Outubro de 2020

€ 795,00

