Bordeaux Enoturismo
&
Ve icu l os c o m M o t o r i s t a à d i s p o s i ç ã o .

Passeios privativos.
Roteiros elaborados sob-medida.
Motoristas Bilíngue em Português,
Inglês, Espanhol e Francês.
Discreção, pontualidade e simpatia.

ROTEIRO BORDEAUX ESSENCIAL

Dia 01

Dia 02

Dia 03

BORDEAUX

MÉDOC

SAINT-EMILION & POMEROL

Após translado e Check-In realizar
passeio pelos principais endereços da
cidade. Este circuito compreende:
Praças Gambetta, de la comédie,
Quinconces, Tourny, o Grand thêátre,
Hotel de ville, Rue Saint-Catherine,
Cathedral e principais igrejas.

09h30 Pick-up.

09h30 Pick-Up.

10H30 visita e degustação em Château
Grand Cru Classé em Margaux.

10h30 visita de Château Premier
Grand Cru Classé em Saint-Emilion.

12h00 passeio pelas belas e únicas
paisagens em volta da rota dos Châteaux
em direção ao norte do Médoc.

11h30 Visita da cidade medieval de
Saint-Emilion: lojas, igreja, galerias
subterrâneas, caves e etc.

13h00 Almoço.

12h30 Almoço.

15h00 Visita e degustação em Château
Grand Cru Classé em Saint Julien.

14h30 Visita da cidade medieval de
Saint-Emilion: Igreja, galerias
subterrâneas, caves e passeio pelos
famosos vinhedos para fotos nos pontos
estratégicos.

Continuação pelo cais de Bordeaux
passando por diversos pontos famosos
como le pont de Pierre, place de la
bourse e inúmeros monumentos
importantes.
Bares de vinhos, teatros e museus
oferecem outras opções para completar
o passeio.
A noite, a cidade iluminada tem um
charme único e é um convite aos bares
e restaurantes agitados de Bordeaux.
Restaurantes: La Tupina, Brasserie
Bordelaise, Chapon Fin, Café du Port,
L'estacade, Jean Ramet, Brasserie
L'europe, restaurante gastronômico
Pressoir d'Argent, Saint James, entre
outros.

16h30 Visita e degustação em Château
Grand Cru Classé em Pauillac.
17h30 Retorno a Bordeaux ou extensão
do programa para jantar no restaurante
gastronômico do Hotel Cordeillan
Bages**.
Opções de restaurantes : Cordeillan
Bages**, Café Lavinal, Le Savoie, Le
Lion D'or e LeSaint-Julien.

16h00 visita em um Château em
Pomerol.
18h00 Retorno a Bordeaux ou extensão
do passeio para jantar no restaurante
gastronômico do Hostellerie de
Plaisance.
Opções de restaurantes :
L'Envers du Decor, Tour du Roi, Logis de
la Cadene, le Tertre, Hostellerie de
Plaisance.

ROTEIRO BORDEAUX ESSENCIAL +

Dia 04

Dia 05

ARCACHON

PESSAC-LEOGNAN, GRAVES
& SAUTERNES

10h00 Pick-Up.
11h00 Passeio de barco para visitar a Baia de
Arcachon e sua produção de ostras descobrindo a
riquezas e o charme da Baia. As cabanas
tchanquées construídas no centro da baia, os
tradicionais barcos locais - Pinasses - as belas
mansões e a Duna Du Pilat se impõe com elegância.

09h45 Pick-Up.
10h30 Visita e degustação em Château Cru Classe de
Pessac-Léognan.
12h30 Restaurante.

12h30 Degustação de ostras ou almoço em
restaurante local (que certamente terão como opção
ostras em seu menu).

14h00 Visita e degustação de um Château em
Sauternes a técnica de produção de um vinho
licoroso de extrema qualidade.

15h00 Retorno de barco para Arcachon onde poderá
ser apreciada um belíssima vista para a Duna du
Pilat.

16h30 Retorno ao Hotel.

16h00 Passeio pelos bairros de Arcachon em direção
ao Pyla e encantar com a vista maravilhosa do alto
da Duna. O restaurante La Coorniche aparece como
opção para completar este passeio com um jantar
espetacular.

Le Saprien, Auberge les Vignes, La Table du Savoir,
La Grande Vigne, Chateau de La Tour e Claude
Darroze.

Opções de restaurantes :

ROTEIRO BORDEAUX EXTENSO

DORDOGNE

COGNAC

Este passeio irá encantá-lo
com suas diversas cidades
pitorescas que guardam o
patrimônio pré-histórico da
humanidade como a grota
de Lascaux onde encontram-se desenhos rupestres
e a cidade de Les Eyzies de Tayac nomeada capital
mundial da pré-história. Além do citado, o vale da
Dordogne, a cidade de Rocamadour - construída
sobre uma falésia, os fantásticos jardins franceses,
a gastronomia local e a cidade de Sarlat São
verdadeiros convites a contemplação.

Situada a 2 horas de Bordeaux a
região de Cognac será o destino
ideal para os amantes do
destilado. Dentre os grandes
produtores
que disponibilizam sessões de
visita encontramos:

Para conhecer esta região e voltar para Bordeaux
é necessário um mínimo de 10 horas.

Henessy, Remy Martin,Martell,
Delamain, Ragnaud-Sabourin,
Courvoisier e etc.
Opções de restaurantes :
Château de l'Yeuse, La Ribaudière, La
Cigogne, Domaine du Châtelard, La Table de
Marion.

COSTA BASCA

LA ROCHELLE

Região que fascina por
sua natureza, nela
encontramos praias de
falésias esculturais, as
montanhas dos Pirineus cobertas de neve, assim
como sua cultura e gastronomia típicas de dar agua
na boca.

O passado histórico do
grande porto e a arquitetura
típica oferece um passeio
agradável favorizado pelo
seu clima, posição geográﬁca e história. Cidades como
Rochefort, a qual durante muitos anos foi o principal
arsenal militar da França, faz parte do cenário a ser
visitado.

Principais cidades:
Franca> Bayonna, Biarritz, Saint-Jean de Luz, A
cidade de Espelette não esta na costa porem famosa
por secar pimentas vermelhas em suas casas criando
uma decoração esplendida.
Espanha> Saint-Sebastian, Bilbao, Zumaia e etc.

Logo nas próximidades, temos Ilha de Ré cujo acesso
é possível via ponte. Caminhar por La Rochelle será um
momento de descoberta cultural e de relaxamento.
Restaurantes:
Richard et Christopher Coutanceau, Richelieu,
Le Grand Large e Les Flots.

CIRCUITOS LONGOS
PARIS-MADRID

TOUR FRAN “C”

Este circuito com inicio em
Paris tem como opções de
2 a 4 horas de trajeto às
seguintes destinações:

Este circuito com início em Paris realizará um trajeto
cujo circuito lembra a letra “C” e tem como opções
trajetos de 2 a 4 horas que percorrem as seguintes
destinações:

1-Tours e os castelos do
Vale do Loire (1 a 2 dias);

1-Tours e os castelos do Vale do Loire (1 a 2 dias);

2-Cognac e La Rochelle
(1 a 2dias);
3-Bordeaux(3 a 7 dias);
4-Bayonne, Biarritz e
San Sebastián (2 a 4dias)

2-Cognac e La Rochelle (1 a 2dias);
3-Bordeaux(3 a 7 dias);
4-Carcassonne (1 a 2 dias);
5-Aix en Provence, Saint Remy en Provence, Avignon,
Gordes, Isle Sur La Sorgue,Chateauneuf du Pape,
Marseille, Nice, Cannes e Mônaco. (6 a 10 dias);

5-Bilbao (2a 3 dias);
6- Madrid.

SEM FRONTEIRAS
Conte com o conforto de ter um motorista a
disposição. Ofereço minha experiência em viagens
de circuitos longos e assim descobrir as mais belas
cidades do interior da Europa e do Brasil com toda a
assistência necessária.

.

Possível voltar para Paris passando por:
Dijon <Bourgogne> (2 dias) e Reims <Champagne>(1
dias)

TARIFAS
Tarifas & Condições Gerais de Venda
VEHICULES
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25.00€ por refeição durante serviço no período entre 12h00 e 14h00; 19h00 e 21h00 em Circuitos longos e
Roteiro Extenso com hospedagem fora de Bordeaux esse valor sera imperativamente cobrado duas vezes.
(Almoço e jantar).
125.00€ por Hotel. Aplicado aos Circuitos Longos e Roteiro Extenso em caso de hospedagem fora de
Bordeaux).
€ Valor do deslocamento. Quando não iniciado/encerrado em Bordeaux.
Os valores referentes a visitas, restaurantes, eventos entre outros gastos pessoais não estão inclusos.
Ao contratar meus serviços ofereço a programação do dia de passeio reservando as vinícolas de acordo com meu conhecimento e facilidade
para reservar sem intervenção dos clientes quanto às escolhas das vinícolas. Para reservar vinícolas específicas (sob medida) o valor
cobrado é de 1 hora de serviço concierge (65€) por vinícola comum e 3 horas (195€) por vinícolas de difícil acesso.
A partir da recepção de uma demanda de serviços um orçamento será realizado e enviado. Para conﬁrmar e reservar a data desejada é
necessário o reenvio deste orçamento assinado e com o número do cartão de crédito (Visa ou Master) para assegurar a prestação do
serviço para ambas as partes com o pagamento da taxa de reserva.
A anulação da prestação com prazo inferior a 48 horas implicará na cobrança de 50% do valor das diárias prevista para 48 horas seguintes.

CONTATO

Plínio Oliveira

15, Avenue Jean-Honoré Fragonard
33700 Mérignac
France
+33 6 71 83 13 96
Contact@plinioliveira.com
EVTC:
www.plinioliveira.com
SIRET:
52533175700027
033130021

