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E quanto ao castelo de Versailles, casa e jardins de Monet em Giverny e Disney? 
Optamos por não incluí-los aqui, pois já fazerm parte dos roteiros tradicionais da maior parte dos turistas.

FRANÇA

PARIS
MUSEU DO AR E DO ESPAcO

Museu Condé, biblioteca, cavalariças e as 
demonstrações equestres.

PASSEIOS NO ESTILO

INDICADOS PARA QUEM

...vai ficar 
mais de 4 

dias em Paris;

...quer conhecer
o interior 
da França;

...quer passeios
a menos de 

2 horas de Paris.

IDA E VOLTA NO MESMO DIA

BATE E VOLTA""

1 1  PASSEIOS NOS

Lindo conjunto arquitetônico!
Experimente as cervejas, chocolates, 

e moules-frites.

1h 20min de ParisDe trem TGV

PRINCIPAIS ATRAÇÕES:

La Grande Place Galerias Saint-Hubert

Capital do champanhe e cidade mais
importante da região de Champagne.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES:

De trem 1hora de Paris

Catedral de Reims
Caves das famosas 

maisons de champanhe

1h 15min de ParisDe trem

Uma das cidades mais bonitas da Normandia. 
Possui um patrimônio excepcional, arquitetura 
homogênea e preservada, o que faz dela parte 

das Villes d’Art et d’Histoire.

Gros Horloge  Catedral Notre Dame de Rouen

Cidade medieval também conhecida 
como “Cidade das Muralhas”. Patrimônio 

Mundial da Unesco desde 2001.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES:

De trem 1h 20min de Paris

Espetáculos medievais c/
águias, cavaleiros, etc

Monumentos da 
Idade Média

Cidade da luz e do perfume. Situada no coração 
do“Cosmetic Valley”, polo de pesquisa 

sobre cosmética e bem-estar.

PRINCIPAL ATRAÇÃO:

PRINCIPAIS ATRAÇÕES

De trem

De trem

1hora de Paris

Catedral gótica do século XIII, um dos pontos de partida
do Caminho de Santiago de Compostela. Possui 
belíssimos vitrais e um labirinto construído no chão que 
serve como caminho de peregrinação e meditação.

CASTELOS, MUSEUS E PARQUE
CASTELO DE FONTAINEBLEAU

MUSEU DO AR E DO ESPAÇO MUSEU DO LOUVRE DE LENS PARQUE ASTERIX

CASTELO DE CHANTILLY CASTELO VAUX LE VICOMTE
40 minutos de Paris

De metrô + ônibus 1 hora de Paris

De trem 25 minutos de Paris

De trem TGV 1h e 10 min de Paris

De trem 35 minutos de Paris

De ônibus especial 1 hora de Paris

Único castelo real e imperial habitado 
continuamente durante 7 séculos. Uma 
verdadeira história da arte e arquitetura.

Um dos castelos mais interessantes da França.
Sua coleção de pinturas (Museu Condé)
o classifica como o 2° museu francês de 
pinturas antigas após o Louvre.

O interior do castelo com suas salas, 
salões, quartos e bibliotecas de decoração 
suntuosa e mobiliário requintado.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES

OBS.:

O Concorde, o simulador de vôo e a loja. Montanhas-russas Tornerre de Zeus, Goudurix
 e Oziris.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES

PRINCIPAIS ATRAÇÕES

PRINCIPAIS ATRAÇÕES

Castelo privado já considerado o mais bonito 
da França. Foi residência de Fouquet, ministro 
do rei Louis XIV. A mesma equipe que construiu 
Vaux Le Vicomte transformou Versailles no 
suntuoso castelo que conhecemos hoje.

• Belíssimos jardins, criados por André Le Nôtre. 
• Espetáculo "Les Soirées aux Chandelles":
nas noites de sábado, de maio a outubro, os 
jardins ficam iluminados por milhares de velas. 

Museu aeronáutico onde pode-se ver e 
entrar em aviões como o Boeing, Concorde,
Dakota, Super Frelon. Há um planetarium, 
simuladores de vôo, museu de maquetes 
e uma ótima loja de lembranças.

Extensão do Louvre de Paris. Seu acervo
de 250 obras retraça a história das 
civilizações desde os gregos até a "Liberdade 
Guiando o Povo" de Delacroix.

Parque de diversões temático inspirado nos 
famosos personagens franco-belgas dos anos 
50 criados René Goscinny e Albert Uderzo. 
A série narra a saga de um invencível vilarejo 
gaulês e sua eterna luta contra o invasor romano. 
Os principais personagens são o guerreiro 
Astérix e seu melhor amigo, Obélix.

CIDADES


