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Compre os bilhetes

para os passeios e

nós organizaremos

o seu itinerário.

Tenha umas f'érias felizes & sem stress

Filas longas
Viaje com bilhetes para aos passeios em

mão e evite perder tempo nas filas

Perder -se 
N o s   d i r e m o s  c o m o  c h e g a r  l á

Stressar - se
com planejamento  

D e i x e  q u e  f a ç a m o s  i s s o
p o r  s i

Evite desorganizacão
V i a j e  j á  c o m  u m  p l a n o  d e

a c t i v i d a d e s

FOMO
N o s  d i r e m o s  o n d e  s ã o  a s

m e l h o r e s  a t r a c c ö e s

Má gestão do tempo
N o s  p r e p a r e m o s

i t i n e r í á r i o  d e  f o r m a  q u e
f a ç a  m a i o r  p r o v e i t o  d o

t e m p o
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LOIRE VALLEY 
Visite por si mesmo esta obra-prima
arquitetônica em um cenário mágico.
Descubra sua história complexa,
marcada pelas diferentes mulheres que
a construíram ao longo dos anos. Esta é
a razão pela qual o castelo também é
chamado de "Castelo das Senhoras",
ilustrado pela decoração refinada em
cada quarto. Assim, a famosa rainha
Catarina de Médici construiu a galeria
de inspiração florentina acima do rio
Cher.
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PROVA DE VINHOS &
ALMOÇO

Adulto

Crianças menores 11 anos

€159.0

€159.0

DESTAQUE"

Bilhete de entrada para os

Chateaux de Chenonceau e

Chambord (ou Amboise);

Transporte de ida e volta em um

ônibus com ar-condicionado

Os serviços de uma escolta de

turismo

Mergulhe na história real da

França e na arquitetura refinada;

Descubra a bela região do Vale do

Loire;

Visite por conta própria para

aproveitar ao máximo o cenário;

Visite dois majestosos castelos

franceses: Chambord e

Chenonceau (Amboise,

dependendo da partida)

INCLUI:

AUTO GUIADA



LOIRE VALLEY 
Venha viver um dia excepcional no
coração do Vale do Loire, na França.
Você visitará o castelo de
Chenonceau e o castelo de
Chambord, dois dos maiores
castelos do Loire, com nosso guia
conferencista. Este mergulho da
história da França será
acompanhado de uma degustação
de vinhos em Chambord.
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PROVA DE VINHOS &
ALMOÇO

Adulto

Crianças menores 11 anos

€159.0

€159.0

HIGHLIGHTS"

Almoço em inverno (novembro - março);

Transporte de ida e volta a sua residência

ou hotel dependendo da excursão

escolhida;

Entradas nos castelos do Loire segundo o

programa;

Transporte ida e volta com saída de Paris

em ônibus climatizado;

Serviços de um guia;

Degustação de vinhos segundo o programa

Visita guiada a dois castelos do Loire e

degustação de vinhos;

Anedotas e histórias contadas por um guia

dedicado e profissional;

Comentários gastronômicos em uma

degustação de vinhos no Loire;

Viagem mágica ao visitar o castelo de

Chenonceau;

Viagem ao coração da história da França:

descoberta do majestoso castelo de

Chambord;

INCLUI:

COM GUIA



BORDEAUX & SAINT
Use sua estadia na França para
visitar Bordéus, considerada uma
das mais belas cidades da Europa,
acompanhada pelo nosso guia
profissional. Você verá por que a
vida em Bordeaux é boa enquanto
passeia pelas ruas do centro da
cidade e sai para provar o famoso
vinho de Saint-Emilion em um
viticultor local.
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BORDEAUX & SAINT
EMILION"

Adulto

Crianças menores 11 anos

€157.0

€157.0

HIGHLIGHTS"

Inclui : Bilhete para 1 dia para 2 rotas

diferentes.

Prova de vinhos Saint-Emilion;

Visita guiada a um produtor de vinho local

em Saint Emilion

Os serviços de um guia de motorista

experiente

Ida e volta de TGV de / para Paris, se você

selecionou esta opção

Visita guiada a uma propriedade Grand

Cru e degustação de vinho de Saint

Emilion;

Visita guiada a pé da pitoresca vila de

Saint Emilion;

Duas opções possíveis: transporte de ida e

volta de trem de / para Paris ou ponto de

encontro diretamente em Bordeaux;

INCLUI:



MONTE SAINT &
LOIRE VALEY

Venha viver um dia excepcional no
coração do Vale do Loire, na França.
Você visitará o castelo de
Chenonceau e o castelo de
Chambord, dois dos maiores
castelos do Loire, com nosso guia
conferencista. Este mergulho da
história da França será
acompanhado de uma degustação
de vinhos em Chambord.
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EXCURSÃO GUIADA 2 DIAS
C/TRANSPORTE

Adulto - Apartir da Agencia

Adulto - Apartir do Hotel

€409.0

€472.0

HIGHLIGHTS"

Serviço de portaria na chegada e partida do

hotel;

Transporte em ônibus com ar condicionado;

Degustação de vinhos em uma adega de

Chenonceaux

Transporte dependendo do passeio selecionado

Bilhetes de entrada para as várias visitas a

monumentos e museus;

Buffet de café da manhã no dia 2;

Serviços de um guia turístico;

Alojamento em hotel de 4 estrelas;

Almoço no dia 1;

Degustação de vinhos para descobrir o

delicioso vinho do Vale do Loire

Explore 2 castelos incríveis do Vale do

Loire: Chenonceau e Langeais

Visite a vila icônica e a abadia do Monte

Saint-Michel

Excursão de dois dias saindo de Paris

Visitas guiadas com um guia-intérprete

qualificado

INCLUI:



NORMANDY, MONTE
SAINT , LOIRE VALEY

Esta excursão de três dias irá deliciar
você enquanto explora a rica herança
cultural da França com um guia-
intérprete. Visite as praias da
Normandia depois de visitar duas
cidades normandas: Honfleur e Rouen.
Continue sua jornada com um passeio
por Saint-Malo e Mont Saint-Michel.
Termine sua viagem no Vale do Loire
com uma visita a Langeais,
Chenonceau e Chambord.
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EXCURSÃO GUIADA 3 DIAS
C/TRANSPORTE

Adulto - Apartir da Agencia

Adulto - Apartir do Hotel

€629.00

€671.00

HIGHLIGHTS"

Serviço de portaria na chegada e partida do

hotel

Alojamento (2 noites) em hotel de 4 estrelas

(acomodação em quarto duplo com banheiro)

Bilhetes de entrada para as várias visitas a

monumentos e museus

Serviços de um guia turístico

Buffet de café da manhã e jantar nos hotéis,

exceto no dia 2

Transporte em ônibus com ar condicionado

Transporte de volta de / para sua residência em

Paris, dependendo do passeio selecionado

Explore os dois principais castelos do

Loire: Langeais, Chenonceau;

Um dia na Normandia para ver as famosas

praias do Dia D;

Visitas a esses famosos sites franceses

com um guia entusiasmado;

Magnífica viagem francesa de 3 dias a

partir de Paris;

Degustação de vinhos do Loire em

Chenonceaux;

Visita ao imperdível Mont-Saint-Michel;

INCLUI:



MOET & CHANDON 
Descubra os prazeres e a história de
Champagne nesta excursão vinícola de
um dia saindo de Paris. Na região do
vinho de Champagne, visite a casa de
Moët & Chandon, que possui 28 km de
adegas e conheça um produtor local.
Aprenda sobre o processo de cultivo,
colheita e engarrafamento e
experimente pelo menos três tipos de
champanhe. Veja o local de descanso de
Dom Perignon, o monge que
desenvolveu o vinho espumante francês.
Viaje em confortável van, acomodando
não mais do que oito pessoas, e saia
sabendo como degustar
adequadamente o champanhe.
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PROVA DE CHAMPAGNE

Adulto

Crianças ( 03 - 11 anos)

Crianças menores 3 anos

€259

€209

Grátis

Visita guiada em um microônibus para descobrir

a região de Champagne;

Você pode fazer uma excursão particular para

mais interação com nosso motorista / guia;

Visite um produtor local e faça um almoço

tradicional em Epernay;

Aprenda mais sobre as excelentes champanhes

com Moet & Chandon: visite uma adega e faça

um teste de sabor;

Inclui embarque e desembarque de e para sua

residência em Paris;

HIGHLIGHTS"

Transfer de microônibus de e para sua

acomodação em Paris;

Almoço em Epernay (bebidas incluídas);

Visite a exposição de vinhos e prove uma taça de

champanhe;

Visita à casa de champanhe Moet & Chandon,

seguida de uma degustação;

Visita às adegas apenas em inglês;

Photostop em Hautvillers;

Serviços do nosso guia de motorista;

INCLUI"



MUMM HOUSE & REIMS
Excursão de dia inteiro à cidade de Reims e
sua região, conhecida em todo o mundo
pela produção de um produto único e de
prestígio que não precisa de introdução:
champanhe. Como parte deste passeio,
seu guia mostrará a majestosa Catedral de
Reims do século XIII, onde ocorreram as
coroações dos reis da França. Você
também visitará Mumm e as adegas de
Nicolas Feuillate (ou similares), duas
famosas casas de champanhe, onde você
pode degustar champanhe e admirar a
paisagem pitoresca das vinhas da região.

Avenida Patrice Lumumba 1201

21 420 381

info@mozgetawayz.co.za

www.mozgetawayz.com

PROVA DE CHAMPAGNE

Adulto

Crianças ( 03 - 11 anos)

Crianças menores 3 anos

€149

€125

Grátis

Maravilhosa exploração de Champagne,

com um guia experiente;

Explore a bela paisagem ao redor das

vinhas de Champagne;

Você pode escolher uma opção que

fornece transporte de / para sua

residência em Paris;

Degustações dos grands crus de

Champagne: caves Mumm e Nicolas

Feuillate.

HIGHLIGHTS"

Transfer de microônibus da Agência;

Almoço em Epernay (bebidas incluídas);

Visite a exposição de vinhos e prove

uma taça de champanhe Mumm and

Nicolas Feuillate

Serviços do nosso guia de motorista;

INCLUI"



MUMM HOUSE & REIMS
Descubra a cidade de Reims e a região de
Champagne, conhecida pela qualidade do
seu vinho espumante. Seu guia o levará ao
coração da história de Champagne
enquanto visita as Casas de Mumm e
Nicolas Feuillatte (ou similares) e aprecia
os frutos de sua produção. Você também
pode visitar a famosa catedral de Reims,
onde ocorreu a coroação dos reis da
França desde 987. Esta viagem também
permitirá que você descubra as paisagens
verdes desta região vitícola, o cenário
típico do interior da França.
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PROVA DE CHAMPAGNE

Adulto

Crianças ( 03 - 11 anos)

Crianças menores 3 anos

€134.0

€110.0

Grátis

Visita guiada à famosa Mumm

Champagne House

Visita guiada à bela região de

Champagne

Degustação de champanhe das Casas

Mumm e Nicolas Feuillatte

Descubra a cidade de Reims e sua

magnífica catedra.

HIGHLIGHTS"

Serviços de um guia;

Bilhete de comboio de Epernay para

Reims;

Visita à adega Mumm e à adega Nicolas

Feuillatte (ou Mercier ou similar);

Visita guiada à cidade de Reims e sua

catedral;

INCLUI"



MOZGETAWAYZ

Viajar é viver

MOZGETAWAYZ
Avenida Patrice Lumumba 1201, 

Bairro Central Maputo -

Moçambique 
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