
giverny
giverny // normandia // claude monet // jardins de monet //

1883 // 1926 // vernon // 200 casas medievais // igreja

gótica // moinho medieval



Visitar Giverny e os Jardins de Monet é sentir-se dentro de um 
quadro de Monet.

O vilarejo de Giverny ca a 80 km de Paris, na região da 
Normandia. A cidadela, de apenas 500 habitantes, ganhou 
fama internacional por ter sido o lugar escolhido pelo mestre 
impressionista Claude Monet para passar a segunda metade 
de sua vida.

Logo ao lado de Giverny ca Vernon, que tem seu próprio 
charme. A cidade ainda preserva mais de 200 casas medievais, 
uma igreja gótica (da mesma época da Notre Dame de Paris) e 
um moinho medieval, que é seu cartão-postal.

Venha percorrer os caminhos do mestre Monet com a gente!

Esse vilarejo cheio de charme, todo orido, é marcado por 
casas típicas da arquitetura da Normandia, restaurantes 
pitorescos e um pequeno museu de arte impressionista, mas 
sua grande estrela são os Jardins de Monet e a casa onde o 
artista viveu de 1883 até sua morte, em 1926.
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de Monet

SIGA OS
PASSOS

Você vai conhecer os vilarejos da Alta Normandia e as paisagens 

retratadas nas obras do pintor Claude Monet. Irá almoçar em um 

restaurante histórico, frequentado pelos impressionistas e amigos 

de Monet, onde fará uma refeição típica francesa, com entrada, 

prato principal e sobremesa. Também visitará, óbvio, os Jardins e 

a Casa de Monet, onde poderá conversar com artistas locais.



Sem estresse
sans

stress

Você não terá de se preocupar com absolutamente nada. Além de 

estar na companhia de uma guia brasileira, grande conhecedora 

da região, toda a logística da viagem é por nossa conta: reserva 

das passagens de trem, ingressos corta-la para os Jardins de 

Monet, reserva das bikes e o detalhamento e guiamento pelas 

rotas. Além disso, a guia irá contar um pouco da história da região 

e compartilhar detalhes de como é a vida e a cultura local.
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Ao pedalar entre Vernon e Giverny, você terá a oportunidade de 

percorrer caminhos feitos pelo próprio Monet. Você vai sentir o 

aroma dos campos e o vento no rosto, além de apreciar a 

arquitetura típica da Normandia — e, claro, liberar endorna! 

Quando chegar a Giverny, você terá a sensação de merecimento, 

por ter chegado até lá de bike, por seu próprio esforço. A 

sensação de prazer é indescritível!

Turismo ativo slow
travelrevigorer
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Descubra
informações

práticas

Acontece às quartas-feiras, entre os dias 18 

de Abril e 31 de Outubro, quando os Jardins 

de Monet estão abertos ao público;

O trajeto é feito de trem e bicicleta;

Também há a opção sem bicicleta: caso 

você prera não pedalar, existe a opção de 

pegar um trenzinho entre Vernon a Giverny;

Acontece em grupos, com um mínimo de 02 

e um máximo de 08 pessoas;

Pré-requisitos: estar em boas condições de 

saúde e viajar com seguro viagem.

A viagem é guiada — ou seja, 

feita com o acompanhamento 

de uma guia brasileira bilíngue;
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jardins casa&de Claude Monet
Neste emocionante passeio de 01 dia de trem

e bike, você conhecerá os famosos Jardins e a

Casa do mestre Claude Monet.



Almoçar em um restaurante histórico, frequentado 
pelos pintores impressionistas;

Fazer um passeio de bicicleta entre as cidades de 
Vernon e Giverny;

Visitar a casa e os Jardins do mestre impressionista 
Claude Monet

Apreciar as belas vistas da Alta Normandia, paisagem 
que tanto inspirou Monet;

Fazer um brinde com cidra produzida na região às 
margens do rio Sena, na cidade de Vernon;

Visitar a cidade de Vernon, sua Catedral e casas 
medievais.

Nós
iremos
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10h00: Saída de trem de Paris.

11h00: Chegada a Vernon e passeio de bicicleta pela cidade.

14h00: Almoço típico francês em restaurante histórico em Giverny.

15h30: Visita ao ateliê de um artista local.

17h50: Trem de volta a Paris.

12h00: Trajeto Vernon-Giverny de bicicleta.

17h00: Brinde com cidra em Vernon, em frente ao rio Sena.

12h30: Visita à Casa e aos Jardins de Monet.

16h30: Trajeto Giverny-Vernon de bicicleta.

18h40: Chegada a Paris.



Total do percurso de bicicleta: 12 km 
Nível de diculdade - Fácil.

Investimento:

 

Formas de pagamento:

Paypal ou transferência bancária
*Consulte o termo de serviço para política de cancelamento e informações adicionais.

números
do passeio

190 euros/pessoa 
 grupo máximo de 8 pessoas

GRUPOS 2022:
Todas as quartas-feiras
entre 18 de abril até 01
de novembro

2 pessoas:  euros580

3 pessoas: euros690 

4 pessoas:  euros790

Passeio privativo
com guia

(DATA A ESCOLHER):

1itineráriodia
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O que está incluído

Brinde com cidra em Vernon;

Informações sobre a história do mestre Claude Monet, o 
Impressionismo e as cidades de Vernon e Giverny;

Ingresso corta-la de entrada para a Casa e os Jardins 
de Monet;

Almoço na companhia do guia, que irá explicar a 
culinária da região.

Bicicleta ou trenzinho;

Acompanhamento de guia brasileiro bilíngue;

Passagem de trem Paris-Vernon-Paris;

O que não está incluído

O valor do almoço em um restaurante histórico local;

Ingressos para atrações não mencionadas.
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Como é realizado o trajeto desta viagem?

O trajeto Paris-Vernon-Paris é feito de trem, em uma 
viagem de aproximadamente 45 minutos, e o trajeto 
Vernon-Giverny-Vernon, de bicicleta (ou trenzinho).

Quantos quilômetros eu vou pedalar?

O percurso total tem cerca de 12 km.

Qual deve ser meu nível de preparo físico?

O grau de diculdade é baixíssimo. Sugerimos 
fazer paradas durante o trajeto, que é 
majoritariamente plano. Todos estão aptos a 
participar — você não precisa ser um ciclista ou 
atleta. O passeio é indicado para todas as 
pessoas acima de 14 anos (ou menores 
acompanhados de um responsável) que saibam 
andar de bicicleta na rua.



sa
n
s 

d
o
u
te

p
e
rg

u
n
ta

s 
fr

e
q
e
u
n
te

s

Em caso de chuva, a viagem é cancelada?

A viagem acontece mesmo em caso de chuva. Se for 
o caso, você pode trocar o trajeto de bike pelo 
trenzinho local.

Que tipo de roupa eu devo usar?

Sugerimos roupas confortáveis. Não há a 
necessidade de serem esportivas ou especícas 
para o ciclismo — o importante é sentir-se 
confortável. Leve uma mochila para guardar 
uma garranha d'água e para o caso de você 
comprar algum souvenir durante a viagem. É 
recomendado levar chapéu e ltro solar. Em 
dias mais frios (menos de 15°C), o mais 
importante é manter aquecidas as extremidades: 
orelhas, pescoço, mãos e pés.



Quem somos?

O Conexão Paris Viagens é a agência receptiva do site Conexão Paris, 
primeira fonte de informações sobre Paris e a França para brasileiros.
Somos especialistas em criar, organizar e guiar viagens de bicicleta na 
França desde 2013. 

Somos 3: Fernanda, Lina e Rodrigo. Em comum, o fato de sermos 
brasileiros. Também - e sobretudo! - o fato de termos sido transformados 
pelo estilo de vida francês.

Descobrimos  cogumelos no outono, o sabor dos produtos da estação:
ostras e frutos do mar no inverno, frutas vermelhas e aspargos na 
primavera, pêssegos e gos no verão.

Adotamos a  — na cidade e em nossas viagens. Quando não dá bicicleta
para ir de bike, vamos a pé ou de transporte público. (Carro, só em 
último caso.)

Aprendemos que é preciso valorizar o saber local dos pequenos 
produtores — o queijo, o vinho, o pão etc.

Fomos obrigados a desacelerar — e descobrimos a importância de se 
viver mais devagar, de descansar, de Comércio fecha cedo, contemplar. 
restaurantes fecham em agosto, lojas não abrem aos domingos. Não é 
por acaso: é de propósito. É preciso dar um tempo.

Entendemos que tem hora para  — e que desconectar likes não medem 
felicidade.



falaram da gente

depoimentos

Se você gosta de bike, história e ser 

surpreendido com um jardim com ores 

incríveis, marque já esse passeio. Vale cada 

momento! E o almoço foi num lugar muito 

gostoso! E sempre com o cuidado e as 

informações históricas da Fernanda. E repito 

ainda as sensações descritas em 5 itens por 

outra viajante (Jana) num post anterior. Só 

alegria!!!!

Cris Brito

1- Primeiro de trem até Vernon / 2 - Já com 

nossas bikes, alugadas e separadas com 

antecedência pela Fernanda, seguimos 

apreciando as belas paisagens / 3 - Os 

Jardins de Monet, sem la / 4 - Um almoço 

maravilhoso, sugerido pela sempre simpática 

e prestativa Fê / 5 - O retorno, ainda em 

extase com tanta beleza e uma parada para 

um brinde em um ponto estratégico / 6 - 

Volta de trem para Paris, com a alma leve, o 

coração feliz e cheio de boas lembranças.

Imperdível e apaixonante!

O passeio é simplesmente perfeito! Várias 

experiências em um único passeio. 

Jana Mendes

Entrar em contato

Contato Conexão Paris Viagens
Fernanda Hinke

WhatsApp:  + 33 6 52 54 85 22
ola@conexaoparis.com.br

conexaoparisviagens.com.br



pedalar comvem

na França!
a gente


