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O MUNDO
VEM A CANNES.
E VOCÊ?

PACOTES DE ATIVIDADES GRATUITAS PARA GRUPOS
DE OCTUBRO 2014 ATÉ ABRIL 2015

PACOTES DE ATIVIDADES
*
OFERECIDOS
Para os grupos de 10 a 250 pessoas, que
ções aplicáveis e disponibilidades).

GRUPOS < 50 PESSOAS :

Um pacote de atividades entre os 5 oferecidos.

GRUPOS > 51 PESSOAS :

Repartição por vários grupos de 50 packs
máximo por pacote de atividades.

COMO APROVEITAR PACOTES DE
ATIVIDADES OFERECIDOS ?

Escolha o seu pacote de atividades e deixe-se
guiar pelo seu hotel em Cannes.
Lista completa das residências e dos hotéis de
Cannes em:

www.cannes-hotel-booking.com

Degustação de azeitonas e de
tapanadas no stand Maison de l’Olive
(Casa da Azeitona) do mercado Forville
Degustação de queijos com
o Queijeiro Gourmet

2 a 5 dias oferecidos para os autocarros, no
Quai Laubeuf.
*Preço suportado a 100% pelo Palais des Festivals
e des Congrès de Cannes.

AUTÊNTICA

Descoberta e degustaçao da tipica
focaccia Socca no mercado Forville
Iniciação à enologia na boutique a Cave
1862 Wines & Spirits*
*O abuso do álcool é perigoso, a consumir com moderação

ESTACIONAMENTO INCLUSO
PARA OS ÔNIBUS
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MARITIME

permanecem 2 noites minimum em Cannes,
de 1º de Outubro de 2014 ao 30 de Abril
2015 (fora dos períodos de congressos e sujeito às condi-

GOURMET

Travessia em barco para
a Ilha de Sainte-Marguerite
Entrada no Museu do Mar e
na cela do Masque de Fer
[Mascara de Ferro] (Fort Royal)

Entrada no campo de armadilhas :
fio pendurados entre arrvores e paredes
para escalar
Degustaçoes dos produtos da
terra com Première Pression
Provence
Oficina «Eau de Toillette»,
visita guiada do fabrico de Flores
Fragonard a Grasse

Visita a pé com guia :
« Once upon a time Cannes ».
Partida do Escitorio do Turismo
Entrada no Museu La Castre
Entrada ao Centre d’Art La Malmaison
Entrada no Espaço Miramar

CULTURA
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CINEMA

Atelier « Eau de toilette »
na boutique Fragonard de Cannes
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Visita da cidade a bordo do Petit Train
du Cinéma

Passeio con guia « Cannes y el cinéma,
un tandem glamour » con salida de
l’Oficina de el Turismo

Ateliê e impressões
digitais “You´re Always a Star”
no Oficio do Turismo

5€ de fichas no casino Croisette para
iniciação às máqunas de dinheiro,
coquetel no local*
*Acesso reservado às pessoas maiores de idade não proibidas de jogar,
submetidas a verificação de identidade. É exigido indumentária correta.
Jogar contém riscos: endividamento, dependência …
Para maiores informações ligar para 09 74 75 13 13 ( ligação gratuita )

Estes pacotes de atividades são oferecidos e totalmente suportados
pelo Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

An edition of the Palais des Festivals et des Congrès, the only congress center in the world
to be triple certified in Quality, Environment and Health & Safety as well as being certified in
Corporate Social Responsibility.

#CANNESisYOURS

#PALAISdesFESTIVALS
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