
                         
 

 

FRANÇA 
Vallée du Lot 

 
Com Hélio Dias Ferreira | 1° a 11 de maio de 2020 

 



                         
 

O Vale do Lot é um dos lugares mais encantadores da França. Nessa viagem conheceremos 

pequenas cidades que guardam lembranças de história e de arte, banhadas pelo tranquilo rio 

Lot. Antes de chegarmos na região, passaremos por Albi, com sua linda catedral e o museu de 

Toulouse-Lautrec. Entre Cahors e Saint-Cirq-Lapopie deslizaremos de gabarre pelo rio, 

veremos lembranças da pré-história e conheceremos, em Rodez, o importante e único museu 

de Soulages, pintor ainda vivo. O trajeto terminará em Mercués, uma das cidades mais 

charmosas em território franco. Antes do regresso para o Brasil ainda veremos a exposição 

“Matisse na França”. 

 

 

Roteiro resumido  
 

 1º dia – 01/05/2020 – Rio de Janeiro - Toulouse  

 2º dia – 02/05/2020 – Chegada em Toulouse – Albi - Figeac 

 3º dia – 03/05/2020 – Figeac – Rodez – Figeac 

 4º dia – 04/05/2020 – Figeac – Autoire – Bouziès - Saint Cirq-Lapopie 

 5º dia – 05/05/2020 – Saint Cirq-Lapopie – Cénevières – Cabrerets - Saint Cirq-Lapopie 

 6º dia – 06/05/2020 – Saint Cirq-Lapopie – Cahors - Mercuès 

 7º dia – 07/05/2020 – Mercuès – Luzech - Mercuès 

 8º dia – 08/05/2020 – Mercuès - Paris 

 9º dia – 09/05/2020 – Paris 

10º dia – 10/05/2020 – Paris – Rio de Janeiro 

11º dia – 11/05/2020 – Chegada ao Rio de Janeiro 

 

 

Especialista Hélio Dias Ferreira 

 
Doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), com parte dos estudos realizados na 

Université Sorbonne em Paris, 3. Mestre em História da Arte e artista 

plástico formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ. É autor dos livros: 

Uma História da Arte ao alcance de todos (BATEL, 2017) e Ivan Serpa: o 

“expressionista concreto” (EDUFF, 1996), co-autor da publicação Ivan 

Serpa (Banco Pactual, 2003) e organizador do livro Ivan Serpa da coleção Fala do Artista 

(FUNARTE, 2004). e professor associado na Escola de Teatro da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

 



                         
 

 

 

Roteiro detalhado 
 

 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

L = Lanche 

J = Jantar 

 

Dia 1 – 01/05/20 | Rio de Janeiro - Toulouse (-/-/-) 

Apresentação no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro com três horas de antecedência 

para embarque em voo com destino a Toulouse. 

 

Dia 2 - 02/05/20 | Chegada em Toulouse – Albi - Figeac (-/-/-) 

Chegada no Aeroporto de Toulouse-Blagnac, localizado na região metropolitana de Toulouse. 

Em seguida, transfer para a cidade de Figeac. No caminho, pararemos na cidade de Albi para 

uma visita à Catedral de Santa Cecília, um dos monumentos mais visitados nesta cidade 

episcopal classificada como patrimônio Unesco desde 2010. Construída a partir do ano 1282 

para ser uma fortaleza, a catedral tem um aspecto austero e defensivo, e é uma das maiores 

construções em tijolos do mundo. Conhecida também por seu uma das maiores igrejas com 

pinturas da Europa, em seu interior encontraremos uma infinidade de afrescos e pinturas 

decorativas. Suas cores, padrões geométricos e o teto abobadado com decorações em estilo 

renascentista italiano fazem formam um belíssimo um conjunto, capaz de deixar os visitantes 



                         
 

sem palavras ao observá-lo. Continuaremos até o Museu Toulouse-Lautrec, dedicado ao 

trabalho do pintor Henri de Toulouse-Lautrec, nascido nos arredores de Albi. O Museu reúne a 

maior coleção pública do pintor, e conta com quadros, litografias, desenhos e cartazes, os 

quais ilustram o talento multiforme e inovador do artista. Seguiremos até Figeac (cerca de 2 

horas de carro), e na chegada à cidade, acomodação e pernoite. 

 

Dia 3 - 03/05/20 | Figeac – Rodez – Figeac (C/A/J) 

Pela manhã, seguiremos para Rodez, cidade medieval que tem na arte e na história sua força 

vital. Ao passearmos por suas ruas estreitas sentiremos a vibração dessa charmosa cidade, em 

cuja paisagem impera o poder de sua Catedral de Notre-Dame, concluída no início do século 

16. Seu campanário em arenito vermelho, com 87 metros de altura, corta o horizonte e abraça 

em torno de si a cidade antiga e os bairros com telhados azulados. Ali perto, conheceremos o 

Museu Pierre Soulages, dedicado ao seu trabalho e à arte contemporânea. Pierre Soulages é 

um dos mais famosos pintores franceses ainda vivos e doou à sua cidade natal um 

considerável número de suas obras. Após a visita, retorno a Figeac. À noite, jantar de boas-

vindas no hotel. 

 

Dia 4 – 04/05/20 | Figeac – Autoire – Bouziès - Saint Cirq-Lapopie (C/A/-) 

Após o café da manhã, deixaremos Figeac com destino à Saint Cirq-Lapopie. No caminho, 

pararemos para visita à cidade de Autoire, conhecida como a “pequena Versailles” devido às 

suas diversas casas senhoriais e pequenos châteaux ali construídos. As edificações de Autoire 

formam uma cascata de telhados marrons descendo a colina, com elegantes torres nas 

residências dos antigos senhores. Antes de chegarmos à Saint Cirq-Lapopie, faremos uma 

parada em Bouziès, onde embarcaremos em um relaxante cruzeiro pelo rio Lot. Deslizaremos 

pelas águas em autênticos gabares, barcos típicos que são operados manualmente pelos 

barqueiros, enquanto observamos a cidade de Saint Cirq-Lapopie lá no alto da colina. 

Desembarcaremos em Saint Cirq-Lapopie, de onde seguiremos para o hotel para acomodação 

e pernoite. 

 

Dia 5 - 05/05/20 | Saint Cirq-Lapopie – Cénevières – Cabrerets - Saint Cirq-Lapopie (C/L/-) 

Após o café da manhã, sairemos para visita ao Castelo Cénevières, um dos mais belos 

monumentos em estilo renascentista da região do Lot. Localizado na cidade de Cénevières, 

esta esplêndida construção datada do século 13 abriga luxuosos aposentos e um elegante 

pátio que oferece vistas admiráveis da natureza da região. De lá, voltaremos ainda mais no 

tempo rumo à pré-história em nossa visita às cavernas Pech Merle. As pinturas ali deixadas 

datam de mais de 20 mil anos atrás e representam diversos animais e figuras humanas. Com 

mais de 1 quilômetro de galerias e sete cavernas, Pech Merle é considerado um dos maiores 

conjuntos de pinturas em cavernas da França. Após a visita, retorno ao hotel e pernoite. 

 



                         
 

 

Dia 6 - 06/05/20 | Saint Cirq-Lapopie – Cahors - Mercuès (C/A/-) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, faremos check-out em nosso hotel e seguiremos com 

destino a Mercuès. No caminho, conheceremos a cidade de Cahors, a capital do vale do Lot. 

Fundada na época dos romanos, a cidade tornou-se um importante centro comercial e 

financeiro na Idade Média. Poderemos reviver essa época de ouro visitando seu centro 

histórico, intacto e deliciosamente vibrante. A Ponte Valentré, símbolo da cidade, cruza o 

sinuoso rio Lot com a mesma magnitude que apresentava no século 16. Ao longo das ruas 

estreitas, nos perderemos por entre charmosas praças medievais e jardins secretos existentes 

na cidade. As arcadas medievais hoje acolhem cafés, restaurantes e lojinhas, um convite para 

um momento de prazer e relaxamento. Após o almoço, continuaremos nosso caminho até 

Mercuès. Na chegada, acomodação no hotel e restante do tempo livre. 

 

Dia 7 - 07/05/20 | Mercuès – Luzech - Mercuès (C/A/-) 

Após o café da manhã, seguiremos para visita ao Castelo de Cayx, uma construção do século 

15 que se originou a partir de uma fortificação que controlava o tráfego de barcos e 

mercadorias pelo rio Lot. Ao longo do tempo, o château foi sendo continuamente ampliado e 

atualmente tornou-se a residência da família real dinamarquesa na França. Durante anos, a 

rainha e o príncipe restauraram e transformaram o castelo, além de retomar as atividades da 

prestigiosa vinícola existente na propriedade. Ali teremos a oportunidade de degustar o 

saboroso vinho produzido no local e aproveitar o clima rural da região. Retorno a Mercuès e 

restante da tarde livre.  



                         
 

Dia 8 - 08/05/20 | Mercuès - Paris (C/A/-) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, deixaremos a região do Vale do Lot em transfer terrestre 

com destino a Paris (aproximadamente 6 horas). Na chegada, acomodação no hotel e restante 

do dia livre. 

 

Dia 9 - 09/05/20 | Paris (C/-/J) 

Dedicaremos esta manhã para uma visita ao Centro Georges Pompidou, um espaço cultural 

inspirador desenhado pelos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers. Sua arquitetura ostenta 

uma série de características técnicas que tornam a construção única e um modelo para muitos 

outros projetos de museus e centros culturais. Adentraremos o universo do famoso artista 

francês Henri Matisse, o principal representante do Fauvismo, movimento artístico de 

vanguarda que surgiu no início do século 20. Suas obras são marcadas pela máxima expressão 

das cores, criando assim uma arte ousada e provocativa. Após a visita, restante do tempo 

livre. À noite jantar de despedida. 

 

Dia 10 - 10/05/20 | Paris – Rio de Janeiro (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, transfer ao aeroporto para embarque 

em voo de retorno ao Rio de Janeiro. 

 

Dia 11 - 11/05/20 | Chegada no Rio de Janeiro (-/-/-) 

 

Hospedagem 

 
Figeac | Mercure Figeac Viguier du Roy  

site-mercure-figeac-viguier-du-roy-opening-july-2019/index.shtml 

Categoria 4 estrelas | superior room 

 

Saint Cirq-Lapopie | Hotel Spa Le Saint-Cirq  

http://www.hotel-lesaintcirq.com/ 

Categoria pousada | quarto standard 

 

Mercuès | Château de Mercuès  

https://chateaudemercues.com 

Categoria 4 estrelas | classic room 

 

Paris | Hotel Bel Ami 

https://www.hotelbelami-paris.com 

Categoria 5 estrelas | classic room 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-B5V9-mercure-figeac-viguier-du-roy-opening-july-2019/index.shtml
http://www.hotel-lesaintcirq.com/
https://chateaudemercues.com/
https://www.hotelbelami-paris.com/


                         
 

  

 

Valores 
 

 

Parte terrestre | Em € (Euros) por pessoa 

Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | € 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 15/01/2020 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

 

Valor (a vista)

Quarto duplo € 6.955,00

Quarto single € 8.260,00

Parcelado

Entrada € 2.570,00 + 5 x € 950,00

(total € 7.320,00)

Entrada € 3.045,00 + 5 x € 1.130,00

(total € 8.695,00)



                         
 

+ INCLUI 

Acompanhamento do especialista Hélio Dias Ferreira (o especialista não necessariamente 

viajará no mesmo voo do grupo);  

Acomodação nos hotéis citados acima, nas categorias de quarto especificadas;  

Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação da legenda;  

Entradas para as visitas especificadas no roteiro;   

Guias que falam português ou espanhol (conforme disponibilidade) durante os passeios;   

Serviços de transporte privativo para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no 

roteiro); 

Traslados aeroporto / hotel / aeroporto para o grupo*;  

*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, consulte-nos sobre o preço suplementar para transfer 

privativo. 

Assistência de viagem (Classic da Assist-Card) para pessoas com até 70 anos*. 

*Nota: acima de 71 anos, consulte-nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Voos internacionais ou nacionais; 

Trâmite e custo de emissão de vistos; 

Early check-in ou late check-out; 

Upgrades de hotel ou de categorias de apartamentos;  

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, refeições não citadas como 

inclusas, entre outros; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, motoristas ou em restaurantes; 

Maleteiros; 

Qualquer item não citado acima como incluso.  

 

 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional  

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 

 

 



                         
 

Documentos necessários para esta viagem 
 

 

Visto | Brasileiros não necessitam de visto de entrada para viagens a turismo com 

permanência de até 90 dias. 

Vacinas | Não são necessárias. 

Passaporte | Passaporte com validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do país. 

Seguro viagem | é necessário que todos os brasileiros embarquem com o comprovante de 

seguro viagem com cobertura mínima de EUR 30.000,00, englobando assistência médica/ 

hospitalar e repatriação. 

 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 

 


