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@viajandocombianca
BIANCA DE MELO

Apaixonada pela França, organizo e
acompanho viagens desde 2014. Trabalho
para proporcionar experiências
inesquecíveis e uma real imersão cultural
aos viajantes. Cada roteiro é único e
criado com muito carinho para
compartilhar o meu amor pela França
com vocês.
Em 2019 fui nomeada embaixadora Côte
d'Azur pelo Comitê Regional do Turismo.



 

 

 

 

JULHO 2022
2 semanas

A CÔTE D'AZUR
QUE EU AMO

SETEMBRO 2022
 3 semanas

FRANÇAIS 
&

GASTRONOMIE

ROTEIRO 1 ROTEIRO 2

02/07 a 16/07 03/09 a 24/09



#VIAJANDOCOMBIANCA
Todos os roteiros são acompanhados por mim, Bianca. Os
grupos são pequenos (e nunca passam de 25 pessoas)
para que eu consiga acompanhar/aconselhar/guiar todo
mundo e garantir que as viagens se tornem inesquecíveis.
Costumo dizer que os #ViajantesDaBianca precisam
apenas fazer as malas. O resto, é comigo ;)

A HOSPEDAGEM E O CURSO DE FRANCÊS
A hospedagem é no Campus International de Cannes, onde
vamos estudar francês, tornando a nossa viagem ainda
mais rica. E não precisa se preocupar: essas são viagens
para quem ainda não fala francês, para quem fala um
pouco ou para quem já é fluente. As turmas de francês do
Campus vão do nível zero ao avançado. O objetivo é ter um
contato a mais com a cultura francesa e eu estou lá para,
além de acompanhar, ajudar com as traduções durante
todas as excursões e atividades.



A VIAGEM
Há 2 opções de roteiro para 2022, o ano da retomada depois
de um período difícil: teremos uma viagem em julho e outra
em setembro. A cada vez, temos um programa de excursões
e atividades único, mas a estrutura da viagem é a mesma. 

Pela manhã temos o curso de francês (das 9h às 12h) e à
tarde e aos finais de semana, vamos passear para desbravar
a região. E não se preocupe! O roteiro é organizado para que
os viajantes tenham tempo livre para descansar, passear
sozinho, ir à praia. Cerca de 30 dias antes da viagem, você
recebe o calendário com os dias e horários exatos das
atividades, mas já neste documento, você pode descobrir o
roteiro por completo. 

Para a passagem aérea, o aeroporto de mais fácil acesso é o
de Nice. Você também pode chegar diretamente na estação
de trem de Cannes.



 

JULHO 2022
2 semanas

A CÔTE D'AZUR
QUE EU AMO

 

02/07 a 16/07

ROTEIRO 1



A CÔTE D'AZUR QUE EU AMO - JULHO 2022
Esta será a primeira edição do roteiro “A Côte d’Azur que eu amo”. É uma viagem que
reúne o essencial de GASTRONOMIA - NATUREZA - CULTURA para que você curta o verão
francês. Você vai conhecer as cidades mais badaladas da região e ao mesmo tempo ter
contato com a essência da cultura local.

A VIAGEM
Datas: de 02/07 a 16/07
Você deve chegar em Cannes
no sábado 02/07 e a estadia
se encerra no sábado 16/07
As passagens aéreas e o
seguro de viagem ficam a
encargo do viajante

INVESTIMENTO
30 horas de curso de francês
Acomodação em quarto duplo
com banheiro
Café da manhã e almoço
TODO programa de excursões e
atividades

Adicional quarto individual: 202 euros

2.630 EUROS + 
450 REAIS DE INSCRIÇÃO

COMO PARTICIPAR?
1º passo: preencher o formulário
online e pagar a taxa de 450
reais
2º passo: pagar o valor da
entrada (1 parcela de 550
euros)
3º passo: você receberá os
documentos de confirmação
da sua inscrição e o valor
restante pode ser parcelado até
o início da viagem 
4º passo: fazer a mala :)

As Inscrições vão até 30 de maio.



Visita guiada por Cannes, capital
do Cinema
Master class com o chef
campeão do mundo de pâtisserie,
Jérôme de Oliveira
Um dia no canyon de Gorges du
Verdon e passeio pelos campos
de lavanda 
Passeio por Nice e descoberta da
gastronomia francesa
Atividade surpresa !
Coquetel de despedida
Tempo livre para você curtir e
vivenciar a Côte d'Azur.

Recepção de boas-vindas 
Workshop de cerâmica na capital
da cerâmica e visita guiada do
museu do Picasso
Passeio pelo vilarejo de Mougins 
Uma tarde na capital mundial do
perfume, Grasse. Visita guiada
em perfumaria e workshop "faça
o seu perfume"
Visita da ilha Saint-Honorat, do
monastério e degustação dos
vinhos produzidos pelos monges
Um dia em Monaco e Èze, duas
grandes belezas da região 

PROGRAMA 
DE EXCURSÕES 
E ATIVIDADES



SETEMBRO 2022
3 semanas 

FRANÇAIS 
& 

GASTRONOMIE

 

ROTEIRO 2

03/09 a 24/09 



FRANÇAIS & GASTRONOMIE - SETEMBRO 2022
O Français & Gastronomie não é um curso de culinária, nem só um curso de francês, é uma
viagem de descoberta, para quem já conhece a França ou para quem deseja conhecer.
Faremos uma imersão na gastronomia e na cultura francesa: degustando, conhecendo,
aprendendo a fazer, compartilhando e vivenciando esses momentos. 

A VIAGEM
Datas: de 03/09 até 24/09
Você deve chegar em Cannes
no sábado 03 e a estadia se
encerra no sábado 24
As passagens aéreas e o
seguro de viagem ficam a
encargo do viajante

INVESTIMENTO
45 horas de curso de francês
Acomodação em quarto duplo
com banheiro
Café da manhã e almoço
TODO o programa de excursões
e atividades:

Adicional quarto individual: 290 euros

3.628 EUROS + 
450 REAIS DE INSCRIÇÃO

COMO PARTICIPAR?
1º passo: preencher o formulário
online e pagar a taxa de 450
reais;
2º passo: pagar o valor da
entrada (1 parcela de 550
euros)
3º passo: você receberá os
documentos de confirmação
da sua inscrição e o valor
restante pode ser parcelado até
o início da viagem
4º passo: fazer a mala :)

As Inscrições vão até 10 de julho.



Recepção de boas-vindas 
Uma tarde em Vallauris. Com
workshop de cerâmica e visita do
museu do Picasso
Visita da ilha Saint-Honorat, do
monastério e degustação dos
vinhos produzidos pelos monges
Passeio por Antibes e aula prática
de viennoiseries, a grande paixão
dos franceses
Workshop de gastronomia 
Atividade surpresa
Passeio pelo vilarejo de Mougins e
participação ao festival
internacional da gastronomia da
cidade: Les Étoiles de Mougins

Menu degustação à la française
em Nice
Visita guiada por Cannes
Visita à vinícola produtora de um
dos melhores vinhos rosé da região
Faire le marché: juntos vamos fazer
a feira e degustar vários produtos
regionais 
Passeio pela capital mundial do
perfume, Grasse, com visita guiada
em perfumaria  
Masterclass com o chef campeão
do mundo de pâtisserie, Jérôme de
Oliveira
Coquetel de despedida
Tempo livre para você curtir e
vivenciar a Côte d'Azur

PROGRAMA 
DE EXCURSÕES 
E ATIVIDADES





Collège International de
Cannes
Desde 2013, eu sou a representante brasileira do
Collège International de Cannes, fundado em 1931
pelo poeta Paul Valéry. O Collège é um
estabelecimento de ensino privado de língua e
civilização francesa. A sua missão é propor aos
estrangeiros (estudantes e profissionais) aulas de
grande qualidade em um ambiente propício aos
estudos e ao intercâmbio entre as nacionalidades.

120 dormitórios   22 salas de aula    Biblioteca     Sala Multimídia

Refeitório    Aberto o ano todo    Wi-fi gratuito     Lavanderia



Foi uma experiência maravilhosa.
Fomos com a Bianca fazer os tours
gastronômicos. Que experiência
incrível! Tudo foi além das
expectativas e o melhor de tudo
foi na companhia da Bianca, uma
pessoa incrível e muito dedicada
aos alunos, que foi mais do que
presente em nossa viagem.
Margarete, 60 anos 

Depoimentos
O desafio de conviver num
ambiente escolar, com pessoas
de todas as idades e culturas
diferentes. Bianca foi além do
programado: surpreendeu com 
o carinho em todos os detalhes
para tornar nossa estada na
França inesquecível. 
Olga, 63 anos 

A viagem foi incrível, foi a melhor
experiência da minha vida do
início ao fim. Foi maravilhoso
principalmente para me
redescobrir, conhecer lugares  e
pessoas incríveis. Não tem nada
que pague tudo que nós vivemos.
Mariah, 24 anos 

A viagem foi incrível! Cada
excursão uma descoberta
diferente, um sabor antes
desconhecido, conversas com
novos amigos, vistas tão lindas
que até nos perguntamos: como
isso é possível?! Conhecer o sul
da França assim foi realmente
memorável.   
Erica 23 anos

Contato
Bianca de Melo

E-mail: 
bianca@viajandocombianca.com.br

viajandocombianca
+ 33 7 79 12 45 80 

https://www.instagram.com/viajandocombianca/
https://www.instagram.com/viajandocombianca/

