Paris

Proposta de Viagem

Paris
Universidade Sénior de Odivelas
23 a 26 Maio 2016
4 Dias / 3 Noites / 7 Refeições

4 Dias / 7 Refeições
1º DIA PC

ODIVELAS / LISBOA / PARIS

Comparência na Universidade Sénior de Odivela s em hora a combinar e transfere
em autocarro para o aeroporto de Lisboa, onde deve comparecer 120 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Paris.
Chegada, encontro com o guia acompanhante. Almoço. De tarde, visita
panorâmica: Praça da Concórdia, a Ópera Garnier, os Bairros Latino e St Germain,
o Grand Palais, o Petit Palais, a Sorbonne, o Arco do Triunfo, etc. No final, subida á
Torre de Montparnasse, de onde poderá apreciar a magnifica vista sobre a cidade.
Jantar em restaurante local. Chegada ao hotel. Alojamento.

2º DIA PC

PARIS “Cidade da Luz”
Pequeno-almoço. Saída para Versalhes para visita do
Palácio de

Versailles

e

aos

seus

fabulosos jardins.

Majestosa residência do rei Luís XIV, onde podemos apreciar a
época de esplendor do grande século francês, visitará algumas
salas como a dos Espelhos. Regresso a Paris. Almoço.
Continuação
com visita do
Museu

do

Louvre,

um

dos maiores do mundo, com todo o tipo de tesouros artísticos
e jóias, onde se encontram obras como a Vénus de Milo, a
Gioconda, entre outras. No final da visita, embarque num
passeio de barco pelo Sena, poderá admirar a cidade a
partir do rio. Jantar em restaurante local. Regresso ao
hotel. Alojamento.

3º DIA PC

PARIS

Pequeno-almoço. De manhã, saída para visita do Museu
D’Orsay, cujas colecções apresentam principalmente
esculturas e pinturas da arte ocidental entre 1848 e 1914.
Aqui encontra obras de Van Gogh, Monte, Degas, Maurice
Denis, entre outros. Inicialmente era uma estação de
comboios, que foi adaptada a museu. Transporte a
Montmartre, o Bairro dos pintores com o Sacré Coeur e a
Place du Tetre. Almoço. Tempo livre para conhecer a Basílica
do Sacré Coeur ou simplesmente relaxar.
Jantar em restaurante local. De seguida, subida à Torre Eiffel, participando na visita “Romance na Torre
Eiffel”, conhecerá o Bunker, a maquinaria e se as condições o pe rmitirem o Telhado Júlio Verne. Regresso ao
hotel apreciando alguns dos principais monumentos da cidade iluminados. Alojamento.

4º DIA MP

PARIS / LISBOA / ODIVELAS
Pequeno-almoço.

Hoje

continuará

a

conhecer

os

monumentos desta magnífica cidade. Visita da Catedral de
Notre Damme, esta é uma das mais antigas catedrais
francesas construída em estilo gótico. A sua construção foi
iniciada em 1163 e demorou cerca de 200 anos até á sua
conclusão. Possui no seu interior uma nave com 130 metros de
comprimento e cerca de 200 vitrais, sendo que alguns são dos
maiores
construídos na Europa. Poderá ainda apreciar a Sainte
Chapelle (exterior), edificada para albergar as relíquias da
Coroa de Espinhos de Jesus Cristo, o Palácio da Justiça,
Concierge e Museu do Louvre, conhecerá ainda o famoso
Bairro Latino. Almoço. De tarde, visita onde conhecerá o
interior do Palácio da Ópera Garnier, este é um edifício
considerado uma das obras-primas da arquitectura da sua
época, é um dos dois teatros que alojam a ópera Nacional de
Paris. No seu exterior a fachada principal apresenta várias
esculturas, com destaque para dois conjuntos em bronze dourados. No interior, a ampla nave contem uma
escadaria em dupla hélice de mármore branco. Transfere ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida
em voo de regresso. Chegada e transporte em autocarro de volta a Odivelas.

Fim dos nossos serviços

Os preços incluem:


Autocarro Odivelas / aeroporto de Lisboa e volta;



Voos base ida e volta em classe económica TAP – Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis incluídas;



Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;



Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno -almoço no hotel escolhido;



Pensão completa, do almoço do 1º dia ao almoço do 4º dia, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de
grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas
especiais;



Guia acompanhante Special Tours de Lisboa a Lisboa;



Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa;



Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;



Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de
viagem conforme apólice que juntamos em anexo;



Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Flash Viagens;



Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia;



Assistência telefónica 24 horas;



Condições gerais de acordo com nossa programação Europa.



Gratificações a Guias e Motoristas

Excluindo:


Bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não indicados.

