WINE TOUR BORDEAUX
19-29 OUTUBRO 2018

PARTE AÉREA - NÃO OBRIGATÓRIA

Partida: 19 de Outubro
RIO/PARIS - AF 443 Saída:15h25/ Chegada: 07h35
Conexão imediata PARIS/BORDEAUX AF 7622 - 20 Out Saída: 09h35/ Chegada: 10h50

Retorno: 28 de Outubro
BORDEAUX/PARIS - AF 7637 Saída:18h20/ Chegada: 19h40
PARIS/RIO - AF 442 Saída: 23h35 / Chegada ao Rio de Janeiro 07h10 de 29 de Outubro

PROGRAMAÇÃO
VISÃO GERAL

IDEALIZADO POR: JOSEPH MORGAN JR.

Sábado, 20 de outubro

Chegada à Bordeaux

• 10:50 Chegada ao aeroporto de Bordeaux, com recepção pelo nosso guia e traslado para check-in no Hotel.
• Almoço e tarde livres
• 19:30 Jantar de Boas-vindas no Le Chapon Fin
• Retorno ao hotel

Domingo, 21 de outubro

Bordeaux

• Café da manhã no hotel
• 10:00 Encontro com o guia no hotel, visita guiada à Catedral e tour guiado a pé pelo centro histórico.
• 12:15 Ida para La Cité du Vin (de bonde)
• 12:30 Almoço no restaurante Le 7 – no 7º andar da Cité du Vin
• 14:30 Visita guiada à Cité du Vin e visita ao Belvedere 8º andar
• 17:30 Retorno ao hotel com o guia
• Jantar livre

Segunda-feira, 22 de outubro Margaux & Pauillac
• Café da manhã no hotel.
• 09:00 Saída em ônibus com destino ao Médoc.
• 10:00 Visita com degustação ao Château d’Issan, Grand Cru Classé, Margaux.
• 12:30 Almoço no restaurante Café Lavinal em Pauillac
• 15:30 Visita com degustação ao Château Mouton-Rothschild, Premier Grand Cru Classé, Pauillac
• 17:30 Retorno à Bordeaux
• Jantar livre

Terça-feira, 23 de outubro Saint-Julien & Saint-Estèphe
•Café da manhã no hotel.
•08:45 Saída em ônibus com destino ao Médoc.
•09:45 Visita com degustação ao Château Gruaud-Larose, Grand Cru Classé, Saint-Julien.
•12:00 Almoço no restaurante Le Saint-Julien
•14:30 Visita com degustação ao Château Cos d’Estournel
•17:00 Retorno à Bordeaux
•Jantar livre

Quarta-feira, 24 de outubro

Arcachon

•Café da manhã no hotel.

•09:15 Saída em ônibus para visita à Arcachon.
•10:30 Passeio de barco com escala em Cap Ferret.
•13:00 Almoço no La Coorniche.
•15:00 Visita à Duna de Pilat.
•16:00 Retorno à Bordeaux.
•Jantar livre.

Quinta-feira, 25 de outubro

Péssac-Leognan & Sauternes

•Café da manhã no hotel.

•08:45 Saída em ônibus com destino ao Péssac-Leognan.
•09:30 Visita com degustação ao Château Smith Haut Lafitte, Grand Cru Classé, Pessac-Leognan.
•Almoço no restaurante La Chapelle ao Château Guiraud
•15:00 Visita com degustação ao Château Guiraud, Premier Grand Cru Classé, Sauternes
•16:30 Retorno à Bordeaux.
•Jantar livre.

Sexta-feira, 26 de outubro Pomerol & Saint-Émilion
•Café da manhã no hotel.

•09:00 Saída em ônibus com destino ao Pomerol.
•10:00 Visita com degustação ao Château La Croix de Gay, Pomerol.
•Almoço na propriedade.
•15:30 Visita com degustação ao Château Beauséjour Bécot, Grand Cru Classé, Saint-Émilion.
•17:30 Retorno à Bordeaux.
•Jantar livre.

Sábado, 27 de outubro

Saint-Émilion

•Café da manhã no hotel.

•09:00 Saída em ônibus com destino ao Saint-Emilion.
•10:00 Visita com degustação ao Château La Fleur Morange, Grand Cru Classé, Saint-Émilion.
•12:00 Transfer até a cidade de Saint-Émilion
•Almoço e tardes livros com ponto de encontro ao final da tarde
•18:00 Retorno à Bordeaux.
•Jantar livre.

Domingo, 28 de outubro

Bordeaux

•Café da manhã no hotel.
•Manhã livre
•14:00 Transfer para o aeroporto.
•Vôo com destino ao Rio de Janeiro, com conexão em Paris

Hospedagem

HOTEL BURDIGALA ****
Hotel 4 estrelas com 82 quartos e suítes com design contemporâneo localizado no centro histórioo de Bordeaux
O Burdigala nos acolherá num espirito refinado e confortável.
Durante a estadia ficaremos em Quartos Clássicos e lindamente decorados - Café da manhã incluso

Visitas e Refeições

JANTAR DE BOAS-VINDAS
RESTAURANTE LE CHAPON FIN

Desde o início do século 20, o Le Chapon Fin é um dos lugares mais renomados, onde artistas, reis e políticos (Toulouse Lautrec,
Sarah Bernhard, Aristide Briand, Alfonso XIII, Clemenceau, Poincaré ...) se encontravam.
Seja surpreendido pela decoração do Le Chapon Fin tal como pela cozinha inventiva de seu chef, Nicolas Nguyen Van Hai, que
valoriza os melhores produtos da gastronomia do Sudoeste da França.
O restaurante se encontra no centro da cidade a alguns minutos a pé do hotel.

TOUR DOMINGO

CENTRO HISTÓRICO E LA CITÉ DU VIN

Encontro com o guia no hotel, visita à Catedral e tour guiado a pé pelo centro histórico.
Visita à Cité du Vin com acesso ao Belvedere no 8º andar.
https://www.laciteduvin.com/en

A Cité du Vin é acessível de VLT a partir do centro da cidade (linha direta) em 10 minutos ou de uma forma muito agradável com
barcos públicos da cidade (BatCub). Incluímos um "Pass Transport" para que possamos ir e voltar de VLT do Centro até à Cité du Vin

ALMOÇO DOMINGO
RESTAURANTE LE 7

O Le 7 fica no sétimo andar do complexo Cité du Vin, oferecendo uma visão panorâmica do “Port de la Lune”, que é o nome familiar
dado ao porto de Bordeaux graças à forma de croissant que o Garonne faz ao largo da cidade. Vejam o Brasão da cidade e encontrem o
“croissant”. O Le 7 faz parte do grupo de Restaurantes Nicolas Lascombes, que comanda excelentes restaurantes na região, dentre eles
o no Chapelle de Guiraud, onde almoçaremos quando formos visitar essa vinícola em Sauternes.
https://www.laciteduvin.com/en/plan-your-visit/restaurants-shops/restaurant-le-7

TOUR 2 . FEIRA
A

MARGAUX E PAUILLAC

Visita com degustação pela manhã ao Château d’issan 3ème Grand Cru Classé 1855 situado na região de Margaux
Vista à tarde ao Château Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé 1855 em Pauillac , incluindo degustação e a
visita ao seu lindo Musée du Vin das l'Art.
https://www.chateau-mouton-rothschild.com/le-vignoble/de-la-vigne-au-vin?lang=fr
Entre as duas visitas teremos uma pausa para almoço no restaurante Café Lavinal, da família Cazes em Bages, Pauillac

TOUR 3 . FEIRA
A

SAINT-JULIEN E SAINT-ESTÈPHE

Visita pela manhã ao Château Gruaud Larose 2ème Grand Cru Classé 1855 situado em Saint-Julien. Faremos uma degustação
vertical do Château Gruaud Larose
Vista à tarde ao Château Cos d’Estournel 2ème Grand Cru Classé 1855 para degustação vertical « dans les pas du Maharadjah »
Entre as duas visitas teremos uma pausa para almoço no restaurante Le Saint-julien

TOUR 4 . FEIRA
A

UMA PAUSA PARA VER O MAR: ARCACHON
Sairemos pela manhã em direção à Arcachon (1 hora de estrada) para um passeio de barco pela bacia de Arcachon. Veremos as cabanas
Tchanquées, a ilhas dos pássaros, a península do Cap Ferret onde poderemos degustar ostras. Um instante de encontro e prazer no
coração de uma aldeia de cabanas de madeira...
Almoçaremos no La Coorniche. Entre a Duna do Pyla e a floresta de pinheiros, este restaurante dispõe de uma localização excepcional,
com vista sobre o oceano Atlantico e a Bassin d’Arcachon, com o acesso direto à prais. Restaurante panorâmico desenhado por Philippe
Stark.
Depois visitaremos as lindas Dunas de Pylat e retornaremos para a cidade de Bordeaux.

TOUR 5 . FEIRA
A

PÉSSAC LEOGNAN E SAUTERNES
Vista pela manhã ao Château Smith Haut Lafite Grand Cru Classé de Graves situado em Pessac. Atelier “vers le Paradis"
Partiremos depois para a região de Sauternes, onde almoçaremos no restaurante La Chapelle do Château Guiraud.
Visita em seguida ao Château Guiraud Premier Grand Cru Classé Sauternes1855 para degustação vertical de 3 safras deste
vinho.

TOUR 6 . FEIRA
A

POMEROL E SAINT-ÉMILION

Saída pela manhã em direção ao lado direito do rio, para visita à propriedade Château La Croix de Gay em Pomerol.
Almoçaremos na propriedade com um menu exclusivamente preparado para o nosso grupo. Neste almoço serão
apresentados dois vinhos da propriedade.
Depois do almoço visitaremos o Château Beau-Séjour Bécot Premier Grand Cru Classé de Saint-Émilion

TOUR SÁBADO
SAINT-ÉMILION

Saída pela manhã novamente em direção à Saint-Émilion para visita ao Château La Fleur Morange - Premier Grand Cru
Classé de Saint-Émilion.
Almoço e tarde livres para que cada um possa desfrutar da cidade de Saint-Émilion no seu ritmo. Retorno à
cidade de Bordeaux no final da tarde.

DOMINGO

BORDEAUX - RETORNO

Manhã e almoço livres com encontro às 14h para ida ao aeroporto

$
Aéreo:
Air France em classe econômica: 1.134 USD + taxas de embarque (em 06/06/2018) podendo ser pago em 4x sem juros.
Preços variam conforme disponibilidade, mesmo dentro da mesma classe.

Parte terrestre:

Por pessoa em apto double (EUR): 3.820, sendo entrada de 1.643 + 5 x 435,40 no cartão de crédito – Opcionalmente à vista por (EUR) 3.665
Por pessoa em apto single (EUR): 4.805, sendo entrada de 1.939 + 5 x 573,20 no cartão de crédito – Opcionalmente à vista por (EUR) 4.600
Importante: os pagamentos deverão ser feitos em Reais ao câmbio do dia.
A parte terrestre inclui toda programação descrita, tais como hospedagem com café da manhã, transfers, ingressos para a Cité du Vin, visitas e
degustações em todos os châteaux, guia bilingue francês/português com especialização em vinhos, jantar de boas vindas e almoços conforme
descrito na programação.
Lembramos que vinhos e demais bebidas não estão inclusas em nenhuma refeição, exceto no almoço de sexta-feira na vinícola La Croix de Gay.
Seguro Viagem:
É imprescindível a contratação de um seguro viagem com cobertura mínima de 30.000 euros. A Bontour oferecerá opções de seguro em grupo,
sendo facultado ao passageiro a opção de contratação de seguro por seus próprios meios.
Reserva:

Por se tratar de uma programação muito exclusiva, as vagas são limitadíssimas (17 pessoas). Faça a sua reserva, contactando a Sra.
Marilene Petrini Dart - Agência Bontour nos telefones:
Tel: + 55 21 2240 7787 | Cel: + 55 21 99979 3726 ou email: marilene@bontour.com.br
Endereço: Avenida Beira Mar, 406 / Gr 1106

