
Pelas 04h45 encontro com o guia no aeroporto Humberto Delgado.
Formalidades e partida às 06h35 em avião com destino a PARIS. Chegada pelas 
10h15, desembarque, seguido do transporte em autocarro de turismo ao centro 
da cidade, Almoço, depois realizamos com guia local, a visita panorâmica à 
“Cidade Luz”, admirando a Ópera, La Madeleine, Arco do Triunfo, etc. Após a 
visita, transporte a um hotel * * *. Jantar e alojamento.

 1º DIA      LISBOA, PARIS (visita à cidade)

Paris... cidade luz!
Versalles

4 DIAS 

 2º DIA      DISNEYLAND (um dia no Parque Imaginário)

Após o pequeno almoço buffet, deixamos o hotel em direção a VERSALLES. 
Entrada incluída nos maravilhosos jardins do Palácio de Versalles 
“PATRIMÒNIO MUNDIAL DA UNESCO”, são dos lugares mais visitados de 
França (tempo livre). Regresso a Paris para o Almoço. Depois, realizamos um 
agradável Passeio de Barco no Rio Sena, nos famosos “Bateaux-Mouches”, 
com uma outra bela perspetiva das belezas da cidade. Terminado o passeio 
vamos a pé até à Catedral de Notre Dame na Île de la Cité, depois o Museu 
do Louvre, com tempo para quem desejar visitar o seu interior (não incluído).
Em hora a indicar, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

Após o pequeno-almoço buffet, partida para MARNE LA VALLÉE onde se localiza 
a DISNEYLAND PARK inaugurado em 1992, é hoje uma referência de pura 
diversão na Europa, com uma área de 19km2, compreende dois parques 
temáticos, hotéis e campo de golf. Entrada no parque, e dia completamente livre 
para usufruir das múltiplas diversões e animações que vão surgindo ao longo dia, 
para maravilhar adultos e pequenada. Em hora a indicar, regresso ao hotel (Neste 
dia refeições livres no Parque).

 3º DIA      PARIS, PASSEIO NO RIO SENA NOS BATEAUX-MOUCHES
 VERSALLES

Deixamos o hotel após o pequeno-almoço buffet, para nos dirigirmos a 
Montmartre, um dos bairros mais encantadores de Paris, onde se localiza a 
Basílica do Sacré Couer (que visitamos) e donde temos uma invejável 
panorâmica da cidade. Passeio a pé pela famosa Place du Tertre, repleta 
de lojas, cafés e restaurantes tradicionais, onde inúmeros pintores e artistas 
que pintam na praça, fazem retratos e vendem as suas obras. Almoço, seguido 
do transfer ao aeroporto para as formalidades de embarque e partida em avião 
com destino a Lisboa.

 4º DIA      PARIS (Basilica do Sacré Couerl Place du Tertre), LISBOA

INCLUÍ
Avião com direito a uma mala por pessoa até 23kg, nosso guia 
acompanhante, guia em Paris para meio dia de visita, transferes e 
excursões em autocarro de turismo, estadia de 3 noites de hotel, 
barco Bateaux Mouches, entrada no Parque Disneyland, entrada 
nos jardins de Versalles, taxas hoteleiras no valor de 9,00€ por 
pessoa, taxas de aviação de 119€ por pessoa.

PASSEIO DE BARCO NO RIO SENA NOS "BATEAUX-MOUCHES"
UM DIA NA DISNEYLAND PARIS     - ENTRADA NOS JARDINS DE VERSALHES


