
Caminhos do Medievo  Paths of the Middle Ages 

 

DIA 1 (05-10)– TOULOUSE – Encontro do grupo no hall do hotel às 19hs para o jantar 

de boas-vindas (jantar incluído). Durante o jantar haverá a apresentação dos 

passageiros  e uma conversa sobre a viagem pelo Professor Paulo Edmundo Marques e 

pela guia Delia Paese.  

DIA 2 (06-10)– TOULOUSE – Após o café da manhã, saída para passeio em Toulouse 

visitando a Basilique Saint Sernin, a igreja dos Jacobinos e o centro histórico. Chegada 

no hotel à tarde.  

 

 

Toulouse 

 

DIA 3 (07-10) - TOULOUSE – RODEZ – Após o café da manhã, saída em direção de  

Villefranche de Rouergue, almoço em Najac (almoço incluído) e visita a Sauveterre de 

Rouergue. Chegada em Rodez à tarde, visita à catedral e passeio no centro histórico.  

 

 

Conques, Najac, Belcastel. 

 

DIA 4 (08-10)– RODEZ – CONQUES – BELCASTEL – RODEZ – Após o café da 

manhã saída para Conques, na chegada passeio pela cidade medieval, visita Abadia de 

Ste Foy e ao Musée Joseph-Fau.  Almoço em Conques (incluído). Saída após o almoço 

para Belcastel. Na chegada visita ao Castelo inegavelmente um dos mais belos do 



Aveyron com vista para a aldeia e ao Musée de la Forge. Retorno para Rodez. (Almoço 

incluído) 

 

DIA 5 (09-10) – RODEZ – SAINT-COME-D'OLT – BOUZOULS – ESTAING – 

RODEZ -  Após o café da manhã saída para  Saint-Côme-D’olt , almoço em Bouzouls 

(almoço incluído) e visita à Estaing, retorno ao hotel.  

 

 

Saint-Come-D’Olt, Estaing 

 

DIA 6 (10-10)– RODEZ – CIRCUITO DE LARZAC – ALBI – Após o café da manhã, 

saída para Albi, passando pelo circuito de Larzac (cidades templárias) passando por 

Sainte Eulalie de Cernon e Le Viala du pas de Jaux, visita a  La Couvertoirade   passeio  a 

pé  visitando os principais monumentos e a muralha da cidade. Almoço em La 

Couvertoirade (Almoço incluído). Após o almoço, saída para Albi com parada La 

Cavalerie. Chegada em Albi no fim da tarde.  

 

 

Albi, Sainte Eulalie de Cernon, La Couvertoirade 

 

 

 

 



DIA 7 –(11-10) ALBI – Após o café da manhã, visita à catedral, ao museu Toulouse 

Lautrec e passeio pelo centro histórico.   

 

DIA 8 – (12-10) – ALBI – CARCASSONNE – Após o café da manhã, saída com destino 

a Carcassonne passando por Cordes-Sur-Ciel, Saint-Antonin-Noble-Val e Castres.  

 

 

Carcassonne, Cordes-Sur-Ciel 

 

DIA 9 – (13-10) – CARCASSONNE – Excursão aos Castelos Cátaros e Abadia de 

Fontfroide. 

DIA 10– (14-10) – CARCASSONNE – Após o café da manhã, saída para visita ao 

Museu da Cavalaria em Villesèquelande, retorno ao hotel, almoço livre. Às 14 horas 

encontro no hotel para passeio-aula pela cidadela medieval, onde o Professor Paulo 

conversará sobre a evolução histórico-arquitetônica e político-religiosa da cidade.  

Visita ao Château Comtal onde visitaremos sua famosa muralha dupla e a igreja de  

Saint-Nazaire.  À noite jantar de despedida em local a combinar, com distribuição dos 

presentes do “amigo-secreto” que será sorteado durante a viagem (entre quem quiser 

participar).   

DIA 11 – (15-10) – Após o café da manhã, saída para o aeroporto de Toulouse e bom 

retorno. 

Serviços incluídos: 

10 noites em hotel categoria turística superior.  

Transporte rodoviário durante todos os traslados e passeios que constam no programa.  

Cinco refeições (sem bebida) incluídas: um jantar de boas-vindas em Toulouse no dia 

da chegada, um almoço em Najac, um almoço em Conques, um almoço em Bouzouls e 



um almoço em La Couvertoirade. Traslado rodoviário de Carcassonne para o 

aeroporto de Toulouse.  

Assessoramento e instrução (em inglês) do professor  Paulo E. Marques durante todos 

os passeios programados bem como da guia (em inglês, francês e português), Delia 

Paese. 

Serviços não incluídos:  

Despesas de caráter pessoal. Refeições não mencionadas no roteiro. Ingressos para 

entrada em museus e monumentos mencionados no programa 

Valor  do pacote terrestre por pessoa em apartamento duplo: 1990 euros 

Forma de pagamento: 30% de entrada, em cheque, dinheiro ou depósito bancário, e 

saldo em 3x sem juros pelo câmbio do dia da compra. 

Passagem aérea: As passagens aéreas não estão incluídas no pacote terrestre e podem 

ser vendidas pela agência autorizada conforme solicitação e disponibilidade dos 

passageiros. 

Passagem aérea TAP – ida e volta  saindo  de S.Paulo ou de Porto Alegre para Toulouse  

em dólares: U$ 1.100 (valor sujeito à alterações conforme a disponibilidade de lugares) 

 

 

 

 

 

 


