Provence
Campos perfumados de
lavanda, um mar azul

arroxeado, quase infinito,
toque de veludo,
verdadeiras ondas
de perfume.

Charmosas vilas, estradas
sinuosas ladeadas por campos
perfumados, ervas aromáticas,
trufas e os deliciosos vinhos.

Provence

DESTAQUES DA
A magia da Provence inspirou obras-

PROGRAMAÇÃO

primas de Van Gogh, Paul Cézanne

e, até os dias de hoje, fascina os seus
visitantes pelas belas paisagens, dias
ensolarados, rica gastronomia, além

Provence

de ser um dos maiores destinos de

Hospedagem em hotéis históricos, nas vilas
mais charmosas, rodeados por jardins e vistas
maravilhosas

enoturismo da França.

Reservas em restaurantes reconhecidos por
A região possui charmosos vilarejos
medievais de ruas estreitas, mas a
experiência mais incrível é adentrar
pelas estradas que cruzam o interior.
A Provence é um destino para

servir a melhor e mais inventiva cozinha
provençal
Visitas as pequenas e especiais vinícolas

produtoras dos melhores vinhos da região

desfrutar os prazeres mais simples.
O estilo de vida, lento e rústico,

Transporte privado com motorista à disposição

incentiva passeios ao ar livre, o
relaxamento nos terraços e a
apreciação da gastronomia típica do
mediterrâneo. Sem pressa.

Passeios agendados na rota dos melhores
produtores de perfumes e essências

Dia 1
Para iniciar nosso passeio pelas belezas da Provence, começaremos a viagem percorrendo as cidades que
possuem o selo dos mais belos vilarejos da França. Por todo o caminho encontraremos os campos de lavanda,
muitos cravados entre as montanhas. O tempo da florada tem um período especifico, nas primeiras semanas

de julho. Mas em qualquer época do ano, essa região nos presenteia com paisagens encantadoras. Para
fechar o dia e celebrar a viagem, seu lugar está reservado para uma experiência gastronômica inesquecível,
típica da região.

Dia 2
A Provence é reconhecida pela produção do vinho rosé, deliciosos queijos, ervas, azeites e trufas. Um
verdadeiro paraíso para os apreciadores da cozinha regional privilegiada. Continuaremos a viagem fazendo
uma peregrinação entre os vinhedos, nos deliciar visitando as vinícolas que produzem vinhos especiais e
experimentar as frutas sazonais compradas ali mesmo, direto dos produtores, provar geleias e doces da
pâtisserie típica, como os delicados Calissons. Para encerrar o dia, uma experiência que celebra o ritmo da

Provence, um lugar para aproveitar o tempo e tudo o que ele pode nos proporcionar, doucement.

Dia 3
No final dessa viagem ficará claro que a região da Provence merece mais alguns dias para se revelar
totalmente. Mas ainda temos tempo para apreciar a paisagem em uma experiência única, sobrevoando os
campos em uma viagem calma, ao som dos ventos. Mas se a sua experiência de aventura está mais para
desbravar as pequenas galerias de arte da região, ou conhecer a expertise na produção de essências e
perfumes, famosos mundo a fora, nosso roteiro está pronto para revelar muitos outros segredos da Provence.
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