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Aromas e Paladares de Espanha e França

    DESTAQUES DO TOUR
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w Guia acompanhante brasileiro desde a saída no Brasil.
w Guias locais em português ou espanhol nas principais cidades.
w Pequenos trechos rodoviários e ritmo de viagem na medida
para aproveitar ao máximo cada local. Somente 30 participantes,
para o melhor aproveitamento de todos os aspectos do tour.

 - Localização central e categoria 4*Superior e 5*
Madrid 4*S    Hotel ME La Reina Vitória w qualidade em lindo prédio art-deco, situado numa das praças mais centrais.
Elciego 5*     Hotel Marquês de Riscal   w fantástico projeto de Frank Ghery, além da imaginação e sem comparações.
Bilbao 4*S    Hotel Meliá Bilbao           w moderno e sofisticado hotel em área totalmente renovada de Bilbao.
Biarritz 5*    Hotel du Palais                w residência imperial de Napoleão, membro do Leading Hotels of the World,
                                                           estilo e localização única à beira mar, certamente com algo mais do que 5*
Bordeaux 5* Grand Hotel & Spa           w charmoso, elegante e centralíssimo, perfeito para o Gran Finale do roteiro.

 - 9 refeições inclusas, sendo 7 delas com chefs estrelados
Madrid        ESTADO PURO                          w 2** Paco Roncero         
                  VI-COOL                                   w 2**  Sergi Arola            
Elciego        HOTEL MARQUÊS de RÍSCAL      w 1*   Francis Paniego     
Lagardia      Restaurante Mayor de Migueloa
Bilbao         ETXANOBE                               w 1*  Fernando Canales   
                  ZORTZIKO                                w 1*  Daniel Garcia         
Biarritz        HOTEL DU PALAIS                     w 1*  Jean Marie Galthier 
Montussan  Chateau Lavergne
Bordeaux     LE PAVILLON DES BOULEVARDS w 1*  Franc Denis             
Aula de gastronomia com o chef Daniel Garcia, em Bilbao

 -   4 Degustações em caves selecionadas e Visita do Museu da Cultura do Vinho, o maior na Europa
Elciego           Bodegas Ysios e sua marcante inovação na Rioja
Elciego           Bodegas Marquês de Ríscal - a 7ª cave mais visitada no mundo, com a Cidade do Vinho
Médoc           Chateau Pichon Longueville (ou Chateau Margaux) - elegância e tradição em termos de vinho
Saint Emilion  Chateau Fonplegade

Almoço em San Sebastian. Gran Menu Degustação no Restaurante ARZAK 3*** Michelin e 8º melhor no mundo
Extensão de 3 noites em Paris, ou Lisboa, ao final do tour.

14 dias, 12 noites, com o melhor roteiro pelas regiões vinícolas
de La Rioja e Bordeaux, conhecendo muito do País Basco e
passando por trechos do Caminho de Santiago.

3 noites em Madrid, a intensa e vibrante capital espanhola. 
2 noites em Elciego, no meio da Rioja Alavesa, ponto de partida

para descobrir o melhor de La Rioja, com sua cultura e culinária
típicas, paisagens únicas e vinhos marcantes.

2 noites em Bilbao, hoje um destino ícone com o procurado
Museu Guggenheim, de Frank Ghery

2 noites em Biarritz, o mais sofisticado balneário francês.
3 noites em Bordeaux, centro mundial da cultura do vinho,

com tempo para descobrir toda a beleza e riqueza dessa região.
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w Hospedagem nos hotéis indicados, ou de classificação similar, em apartamentos categoria standard, com café da manhã tipo 
buffet, servido em restaurante. Serviço de maleteiro IN/OUT para 1 mala por pessoa.
w Acompanhamento de guia local falando português ou espanhol nas principais cidades, quando indicado.
w Ingressos de grupo nas atrações visitadas, em horários pré-agendados.
w Refeições nos restaurantes indicados, ou de classificação similar, com menus de grupo e horários previamente agendados.
Restrições alimentares deverão ser informadas previamente, antes do embarque, para a eventual alteração.
w Transportes em ônibus luxo, com ar condicionado, nos traslados aeroporto /cidade /aeroporto e trechos rodoviários indicados, 
com carregamento e descarregamento de 1 mala por pessoa.

(consulte as opções e valores
adicionais para a parte áerea)

w Todos os valores em Euros, a serem convertidos em reais ao câmbio turismo do dia de pagamento.
w Preços para um mínimo de 20 paxs pagantes, condição básica e essencial para a realização do tour.
w Acréscimo para ocupação em habitação SGL = 35% sobre os valores acima.  Não recomendamos ocupação em TPL.
w Sinal de 30% do total e demais parcelas mensais iguais, de valor fixo em R$. Condições sujeitas à alteração sem aviso prévio.

w Taxas aeroportuárias, que deverão ser pagos na aquisição da parte aérea.
w Consumos nos hotéis e despesas de caráter pessoal.
w Quaisquer outros serviços que não estejam especificamente relacionados e incluídos no descritivo do tour.
w Para quaisquer informações adicionais, solicite e consulte Condições Gerais.

w Todas as imagens meramente ilustrativas, não vinculadas às características operacionais do programa.
w Serviços apenas cotizados e pré-reservados, ainda sem confirmação, sujeitos à eventual alteração

ACL Turismo - Adriane Soares                                            Antonio Sérgio Vianna
21 2237-1811 21 9963-8438                                             21 9241-3659
adriane@aclturismo.com.br                                                asvianna@supergraphics.com.br
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Data sugerida de partida w 21 de Setembro de 2012

Teremos algumas reuniões para apresentação, detalhamento do roteiro e interação dos participantes.
Consulte-nos para saber as datas e locais agendados.

Para conhecer o roteiro detalhado, acesse o site www.aclturismo.com.br
ou visite o Blog Aromas e Paladares pelo Mundo, em www.aromasepaladarespelomundo.blogspot.com
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