Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda

Jardins e paisagens do Vale do Loire
A história, os castelos, o rio e a gastronomia
28 Junho a 2 de Julho de 2013

Programa
Sexta-Feira, 28 de Junho
Partida de Lisboa às 09h00 de manhã, para Paris-Orly, em vôo da Aigle Azur ZI 302, com chegada prevista às 12h15. Transfer de Paris
a Angers em autocarro de grande turismo, que nos transportará durante todo o programa em França. À chegada ao hotel (Hotel de
France), próximo do castelo medieval, registo e distribuição dos quartos. Tempo livre para descansar ou passear na cidade. Jantar
opcional no restaurante do hotel (Les Plantagenêts) ou num dos muitos restaurantes no centro de Angers.

Sábado, 29 de Junho
Após o pequeno-almoço, visita ao jardim de Petit-Bordeaux, em Saint-Biez-en-Belin. Um espaço íntimo onde cerca de 3000 espécies e
variedades de plantas criaram um grande número de ambientes diferentes com cores e aromas subtis, convidando o visitante a uma
pausa para apreciar as essências raras e a elegância dos jardins.
Depois do almoço, (livre) regressamos a Angers para uma visita ao imponente Castelo do séc. XIII, que domina o centro da cidade nas
margens do Rio Maine. No interior das suas paredes maciças, encontramos jardins geométricos de inesperada beleza e dimensão. O
castelo é também conhecido pelo seu Museu de Tapeçarias que integra exemplares muito antigos, incluindo a famosa série conhecida
como “O Apocalipse”. Resto da tarde e noite livre.

Domingo, 30 de Junho
Depois do pequeno-almoço, viajamos ao longo da margem sul do antiquíssimo Rio Loire, para visitar a Abadia Real de Fontevraud. Esta
lendária Abadia data do Séc. XI e foi construída com “tuffeau”, a pedra macia de cor creme usada em tantos edifícios notáveis desta
região. Além de uma magnífica igreja Românica, contendo túmulos dos Plantagenetas, poderemos ver um tranquilo claustro e uma
cozinha circular do séc. XII com a sua inseparável horta. Durante a Revolução Francesa a Abadia foi fechada e utilizada como prisão,
assim se mantendo até 1960. Foi depois restaurada, sendo hoje um local aprazível e tranquilo para passear.
Depois da visita regressamos ao Rio Loire e vamos até Saumur, onde almoçamos (não incluído).
À tarde vamos visitar o Parque Oriental em Maulévrier, o maior Jardim japonês na Europa.
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Disposto ao longo do rio, incorpora ilhéus, templo Khmer e Buddha, e pretende recriar o percurso da vida humana do nascimento até à
morte. Centenas de espécies diferentes de plantas decoram este parque, convidando o visitante a fazer uma pausa e a meditar.
Regressamos a Angers, onde o jantar e a noite são livres.

2ª feira, 1 de Julho
Esta manhã seguimos para Leste ao longo do Vale do Loire para visitar um dos ícones dos castelos desta região. O Castelo de
Chenonceau foi construído no séc. XVI junto ao rio Cher, um afluente do Loire. É ainda propriedade privada mas os dois andares
inferiores estão abertos ao público e contêm excelentes quadros e tapeçarias Gobelin. No exterior do castelo encontram-se jardins
desenhados por Diane de Poitiers e por Catarina de Médicis. No Jardim de Diane, um passeio largo eleva-se sobre canteiros formados
por santolina esculpida e cúpulas de freixo. Do lado oposto, o Jardim de Catherine é composto por roseiras cercadas por lavanda
talhada, dispostas em volta de um lago com repuxo. Apesar da sua notoriedade, este castelo preserva uma atmosfera serena e íntima,
realçada pelos seus magníficos jardins.
Da parte da tarde visitamos os espectaculares Jardins do Castelo de Villandry, um dos poucos jardins Franceses conhecidos, pelo
menos de nome, por todos os jardineiros em França.
Esta minuciosa reconstrução dos jardins formais do séc. séc. XVI é única em França. Os magníficos jardins, que reflectem diferentes
temas – qual vasta manta de retalhos - estão dispostos em 3 tabuleiros, a sul e a oeste do edifício renascentista, rodeado pelo tradicional
fosso. Aqui encontramos, no jardim hortícola, uma enorme colecção de frutos e vegetais emoldurados por flores. Passeamos pelo Jardim
da Música onde o buxo talhado rodeia grande quantidade de arbustos e plantas herbáceas e podemos ainda deambular pelo Jardim do
Amor, onde uma variedade de plantas e coloridos ilustram, artisticamente, diferentes formas deste sentimento! Ao final da tarde
regressamos a Angers onde a noite é livre para um merecido descanso ou uma despedida da cidade.

3ª feira, 2 de Julho
Depois do pequeno-almoço, fazemos o check-out do Hotel de France e subimos ao longo do Loire para visitar o Festival Internacional
de Jardins em Chaumont. Este festival realiza-se num local idílico, em terrenos do castelo, junto ao rio, e é reconhecido como
plataforma de lançamento de jovens arquitectos paisagistas que, anualmente, respondem ao desafio de criar jardins inéditos em 30
espaços de 240m2 cada. O festival está associado ao Internacional Conservatory of Parks, Gardens and Landscaping, que fornece uma
série de jardins experimentais e permanentes como parte do Festival, e oferece aconselhamento sobre novas técnicas.
Depois duma curta pausa para almoço (livre), seguimos para Orly, a tempo de cumprir as formalidades de embarque no voo da Aigle Azur
ZI 307, com partida às 17h05 e chegada prevista em Lisboa às 18h30.

Nota: a ordem do itinerário poderá ser alterada por conveniência ou imposição de alguns dos locais a visitar, mantendo-se no
entanto todas as visitas programadas.
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Preços para grupo mínimo de 20 pessoas:
Preço para associado da AAJBA: 1.080,00 Euros
Preço para não associado da AAJBA: 1.180,00 Euros
Suplemento de quarto individual: 200,00 Euros

Serviços incluídos nesta viagem:


Voos Aigle Azur em classe económica entre Lisboa e Paris-Orly



4 noites no Hotel de France em Angers, em regime de alojamento e pequeno almoço.



Transporte confortável em autocarro de grande turismo, durante todo o programa.



Entradas nos jardins de Petit-Bordeaux, Castelo d’Angers, Parque Oriental de Maulévrier, Castelo de Villandry, Abadia Real de
Fontevraud, Castelo de Chenonceau e Festival Internacional de Jardins em Chaumont.



Guia acompanhante da Brightwater durante toda a estadia, falando inglês e francês.



Acompanhamento por membro da Direcção da AAJBA.



Seguro de viagem.

Serviços não incluídos:


Despesas de carácter pessoal



Quaisquer serviços não indicados como incluídos

Inscrições e Condições de Pagamento:
O prazo limite para as inscrições será o dia 1 de Março. Inscrições confirmadas mediante o pagamento de um depósito não
reembolsável de €200. Pagamento final até 1 de Maio.

Pagamentos:


Cheque à ordem de Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda



Transferência bancária NIB 0010 0000 2468 3460 001 66 – BPI

Informações e Inscrições:
Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (AAJBA)
Jardim Botânico da Ajuda. Calçada da Ajuda, 1300-011 Lisboa. Portugal (GPS: N38°42'23.77" W9°12'8.75")
tel: [+351] 213 628 284 | telm: [+351] 915 989 259 | fax: [+351] 213 622 503 |
web: www.aajba.com | e-mail: info@aajba.com
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