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ROTEIRO DIA A DIA
1º dia, terça-feira > BORDEAUX
Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º dia, quarta-feira > BORDEAUX
Café da manhã e saída em carro com motorista e guia local proﬁssional para meio dia de passeio pela cidade,
onde podemos visitar a famosa Praça Bourse, com seu espelho d’água, sua imponente catedral em estilo
gótico, a grande Ópera Nacional, entre outros. Pela tarde, possibilidade de organizar degustações de vinho ou
desfrutar de um jantar em um restaurante premiado Michelin (pagamento direto). Hospedagem.
3º dia, quinta-feira > BORDEAUX
Café da manhã e saída em carro com motorista para visitar Saint-Émilion, uma das cidades medievais mais
bonitas da França, com sua impressionante igreja monolítica. Possibilidade de degustação de vinhos locais e
tempo livre para almoço. Retorno a Bordeaux à tarde. Hospedagem.
4º dia, sexta-feira > BORDEAUX | BIARRITZ
Café da manhã. Pela manhã, saída em carro com motorista e traslado até Biarritz, elegante cidade balneária na
costa sudoeste francesa, antigo destino de férias da nobreza e, atualmente, capital europeia do surf. Chegada
ao hotel com quartos à disposição a partir das 14h e restante do tempo livre. Hospedagem.
5º dia, sábado > BIARRITZ
Café da manhã. Pela manhã, saída em carro com motorista para meio dia de visita à cidade de Bayonne, com
suas estreitas ruas medievais. Elas caracterizam o Centro Histórico de “Grand Bayonne”, onde se encontra a
catedral gótica da cidade, do século 13 e o Castelo de Château-Vieux. Do outro lado do Rio Nive, no bairro de
Petit Bayonne, se encontra o Museu Basque, dedicado à arte, ao artesanato e às tradições da região. Almoço
livre. Pela tarde, volta a Biarritz e hospedagem.
6º dia, domingo > BIARRITZ | SAN SEBASTIÁN
Café da manhã. Pela manhã, saída em carro com motorista em direção à bela cidade de Saint-Jean-de-Luz, onde
podemos admirar sua bela praia e orla, ou Promenade, com casas espetaculares à beira mar, muitas delas do
século 17, a época dourada da cidade como porto pesqueiro. Lá também está a maravilhosa Igreja de São João
Batista, com uma construção icônica. Almoço livre. Pela tarde, saída até San Sebastián e hospedagem.
7º dia, segunda-feira > SAN SEBASTIÁN
Café da manhã e saída em carro com motorista e guia local proﬁssional para meio dia de passeio, no qual
podemos admirar uma das cidades mais imponentes da Espanha, com sua famosa Playa de la Concha, eleita a
praia urbana mais bonita da Espanha. Lá, visitamos o Centro Histórico, com opção de degustar os famosos
“pintxos”, um correspondente aos “tapas”, tradicionais do Norte da Espanha. Há possibilidade de organizar
uma aula de culinária em um dos prestigiados centros gastronômicos da cidade. Hospedagem.
8º dia, terça-feira > SAN SEBASTIÁN
Café da manhã e saída em carro com motorista com destino a cidade de Bilbao, para meio dia de passeio.
Encontro com guia local proﬁssional e início da visita, onde pode-se conhecer uma das principais cidades
industriais da Espanha e observar a impressionante infraestrutura urbana na cidade, com destaque para o
conhecido Museu Guggenheim. O espaço abriga importantes obras das artes moderna e contemporânea, além
de ostentar um imponente revestimento de titânio (entrada inclusa). Almoço livre. No ﬁm do dia, retorno a San
Sebastián e hospedagem.
9º dia, quarta-feira > SAN SEBASTIÁN
Café da manhã e saída para uma visita com guia local proﬁssional a Logroño, cidade famosa pela produção de
vinho. Lá, fazemos uma degustação do vinho local (Rioja) e visitamos o Centro Histórico da cidade, passando
pela conhecida Calle Laurel. Retorno a San Sebastián pela tarde. Hospedagem.
10º dia, quinta-feira > SAN SEBASTIÁN
Café da manhã. Quartos à disposição até às 14h. No horário combinado, traslado ao aeroporto e ﬁm de nossos
serviços.
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