1º Dia – Porto (avião) – Paris Orly Em horário a combinar, comparência no aeroporto, para embarque em voo low cost com destino a Paris.
Transfer em autocarro privativo ao hotel. Início das visitas: Catedral de Notre-Dame ( interior ); a ilha de la Cité local onde a cidade nasceu há
2000 anos; Quartiér Latin ... Jantar em restaurante. Alojamento no hotel Campanile ou Ibis.
2º Dia – Paris Após o pequeno-almoço, visita da Torre Eiffel, um dos maiores símbolos de Paris; Bateaux Mouche, com cruzeiro de 1 hora
comentado em português, pelos principais monumentos das margens do Sena; Arco do Triunfo mandado construir por Napoleão Bonaparte;
visita do Museu do Louvre ( interior ), Arco do Carroussel e Pirâmides ... Jantar em restaurante. Visita noturna a pé, com destaque para a famosa
avenida dos Campos Elísios. Alojamento.
3º Dia – Paris - Eurodisney – Paris Após o pequeno-almoço, 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 espectáculos associados. Aproveite ainda o magnífico parque de diversões que o levará da magia à adrenalina, em poucos segundos.
Um dia passado num mundo recreativo, com muita diversão, animação e realismo. Jantar em restaurante. Alojamento no hotel.
4º Dia – Paris Orly (Avião) – Porto Após o pequeno-almoço, continuação das visitas: Pigalle, Basilica do Sacré Couer e Place du Tetre, famosa
pelos pintores e caricaturistas que conferem uma atmosfera muito especial àquela zona da cidade. Em hora a combinar, transfer em autocarro
privativo ao aeroporto e embarque em voo low cost com destino a Portugal. Fim da viagem e dos nossos serviços.

PREÇO POR PESSOA
Mínimo 25 participantes = 550 Euros
INCLUINDO
Passagem aérea em voo low cost entre Porto / Paris / Porto, com direito a 20kg de bagagem no porão; Taxas de aeroporto, ssegurança
e combustível ; Alojamento e peq. almoço em hotel em quartos triplos e alguns duplos; Meia Pensão - 3 jantares; Transferes em
autocarro privativo Aeroporto / Hotel / Aeroporto; Passe de Metro em Paris e RER Paris / Disney / Paris; Entrada na Eurodisney, Torre
Eiffel (2ºandar), Museu do Louvre e Cruzeiro no rio Sena (1 hora ); Taxas Hoteleiras, Serviços e IVA; Seguro de assistência em viagem
VICTORIA SEGUROS.

INSCRIÇÃO
Entrega de 200 Euros no ato da inscrição até dia 30 de novembro.
Os restantes 350:
150€ até dia 10 de Dezembro;
100€ até dia 10 de Janeiro;
100€ até dia 10 de Fevereiro.
NOTA: Em caso de desistência os 200 euros entregues no ato da inscrição não serão devolvidos.

Para mais informações contactem o Professor Rui Canossa ou a Professora Sílvia Fernandes

