Escola Básica Alfredo da Silva

PARIS E DISNEY
9 a 12 de fevereiro de 2018

Subir à Torre Eiffel, descer os Campos Elísios, saborear um crepe em
Montmartre, sentir o fervilhar do Quartier Latin, apreciar Renoir e
Degas de um lado do Sena, a Mona Lisa ou a Vitoria de Samothrace do
outro. Galerias de arte, Edite Piaff, Adamo, Jacques Brell…. Oh! Paris
é «belle». Paris é «coquette». Paris é «charme». Paris é «mode».
1º DIA – LISBOA (AVIÃO) – PARIS
Comparência no aeroporto Humberto Delgado às 07h40, para embarque em voo Transavia às
09h40 com destino a Paris. Chegada prevista às 13h15 e transfer em autocarro privativo ao hotel.
Início das visitas à capital francesa, uma das mais importantes e visitadas do mundo. Destaque
para a Catedral de Notre-Dame, um templo que serviu de inspiração a inúmeros arquitetos de
renome mundial, Ilha de la Cité, local onde a cidade nasceu há 2000 anos, Hotel de Ville e Centre
Geroge Pompidou. Visita ao Montmartre, Sacré Coeur, Place du Terre e Place de Clichy. Jantar em
restaurante e passagem pelo Hard Rock Café. Alojamento em Hotel Campanile ou similar.
2º DIA – EURODISNEY/PARIS
Dia dedicado à Eurodisney, mundo criado a partir do imaginário de Walt Disney. Deixe-se levar
pelos sonhos e aprecie o mundo encantado dos desenhos animados, com as personagens, os
ambientes de sonho e fantasia e todos os espetáculos associados. Um dia passado num mundo
recreativo, com muita diversão, animação e realismo. Jantar em restaurante. Alojamento.
3º DIA – PARIS
Após o pequeno-almoço, continuação das visitas com destaque para a Ópera de Charles Garnier,
Place Vendôme, Palais Royal, Place de la Concorde, entre outros. Visita interior ao Museu do
Louvre. Cruzeiro no rio Sena no célebre Bateaux Parisiens. Passeio a pé pelos Campos Elíseos,
Trocadero, Torre Eiffel e Arco do Triunfo, mandado construir por Napoleão Bonaparte. Jantar em
restaurante. Alojamento.
4º DIA – PARIS (AVIÃO) – LISBOA
Após o pequeno-almoço, destaque para visita interior ao Museu D’Orsay, famoso pela grande
variedade de coleções de arte de artistas de ronome como Van Gogh, Maurice Denis, Degas. Em
horário a combinar, transfer em autocarro privativo ao aeroporto para embarque às 16h30 em voo
Transavia, com destino a Lisboa. Chegada prevista às 18h05.

PREÇO POR PESSOA
Mínimo 40 participantes		
Mínimo 35 participantes
Mínimo 30 participantes

525 €
530 €
545 €

INCLUI:
Passagem aérea em classe económica Lisboa/Paris/Lisboa em
voo Transavia com direito a 1 peça de bagagem na cabine até
10kg e todas as taxas de aeroporto; Transfer em autocarro
privativo Aeroporto/Hotel/Aeroporto; Alojamento e pequenoalmoço em hotel, em quartos triplos e alguns duplos;
Acompanhamento por nosso representante durante todo o
circuito; Pensão completa - 3 jantares em restaurante + 3 packed
lunches; Passe Paris Visite de 4 dias; Entrada na Eurodisney,
Museu do Louvre, Cruzeiro no Sena (1h) e Museu D’Orsay;
Taxas hoteleiras, serviços e Iva; Seguro Multiviagens Escolas.
EXCLUI:
Bebidas às refeições (exceto água), opcionais, extras de caráter
particular e tudo o que não estiver mencionado como incluído.
NOTAS:
Reserva do Museu do Louvre é da responsabilidade da escola.

Fim da viagem e dos nossos serviços.
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