
A primeira agência francesa especializada em turismo gastronômico 

PASSEIOS GASTRONÔMICOS  
                  sajol sa arbucseD Traditionais

Experimente aulas da tradicional culinária  Francesa 
Conheça os produtores dos                 artesanais franceses 

Aprenda a              das especialidades francesas

Informações e reservas:

www.laroutedesgourmets.fr
Contato: +33 9 61 38 17 86
infos@laroutedesgourmets.fr

Alimentos
História



DESCUBRA a história da alimentação de Paris:
•Os mais antigos restaurantes da capital 2h 65 
•Os selos franceses de luxo gourmet 2h 61 
•As lojas de alimentos mais tradicionais de paris  3h 

PROVE os sabores franceses com nossas aulas:
•Passeio pelo chocolate e a pâtisserie 3h  95 
•Degustação de vinhos e queijos 2h 60 
•Aula de croissant e baguette 1h 51 

PARTICIPE da vida diária francesa:
 ocipít mun oãirtifna mu moc ratnaJ • apartamento parisiense 66

•  atiecer sacissálc sa :airániluc ed saluA  3h            135

TENHA MAIS EXPERIÊNCIAS fora de Paris:
(Degustações, refeições e minibus inclusos)

• Alimentos da Idade Média em Provins  
•A história do Champanhe em Reims 1 dia 250 
• A horta do Rei Luís XIV em Versailles 6h 155 

1 dia 200 
•  Os pintores impressionistas e as tr rias  ániluc seõçida
em Auvers sur Oise e Giverny 250 
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Para ver mais opções de roteiros: 
www.laroutedesgourmets.fr

La Route des gourmets SARL – 788634822 RCS Pontoise

Preços por pessoa, todas as taxas inclusas

Ida/volta do centro de Paris, retorno aos hotéis opcional
Passeios guiados disponíveis em Francês, Inglês, Espanhol, Português, Coreano
(Coreano e Português com taxas extras)

Acesso direto ao nosso site do seu smartphone! 

1. Faça o download gratuito  do "QR Code reader" na sua loja app 
2. Scaneie o código e acesse diretamente nosso site
3. Selecione seu passeio e reserve online!

   
do seu celular: www.laroutedesgourmets.fr

1 dia

Passeio realizável a partir de 2 pessoas

Se você não possui um smartphone, basta digitar no navegador 

70 

6h 210

•Conehça produtores rurais franceses




