24 a 27 Maio 2018
(4 Dias / 3 Noites)

Itinerário
1º DIA – LISBOA / PARIS
Comparência no Aeroporto de Lisboa 2 horas antes da partida. Encontro com a nossa guia, formalidades
e embarque às 06h35 em voo directo TAP com destino a Orly.
Chegada pelas 10h00, desembarque e transporte em autocarro de turismo à cidade. Almoço em
restaurante local.
De tarde visita panorâmica com guia local em português à “Cidade Luz”: Campos Elísios, Arco do
Triunfo, Museus, Ópera de Paris, La Madeleine, os grandes armazéns, o Rio Sena, o Panteão, etc.
Distribuição dos alojamentos no Hotel Ibis Stiles Paris Bercy – 3* (12éme arr.) ou similar. Jantar.

2º DIA – PALÁCIO DE VERSALHES
Após o pequeno-almoço, partida em direção a Versalhes para visita ao Palácio e Jardins, símbolo da
monarquia francesa e aos seus magníficos jardins. É um dos mais ilustres monumentos do Património
Mundial, e simultaneamente a mais bela e mais completa realização de arte francesa do séc. XVII.
Regresso a Paris. Almoço em restaurante local e restante tempo livre para sentir a cidade: sentar-se
numa esplanada, “se flâner sur les grands boulevards”, visitar galerias de arte, fazer compras, etc.
Jantar e alojamento.
3º DIA – PARIS – Torre Eiffel e Rio Sena
Pequeno-almoço. Manhã livre para aproveitar o charme de uma das mais interessantes cidades do
Mundo, fazer compras, visitar museus, etc. Almoço em restaurante local.
De tarde subiremos à Torre Eiffel (2º andar). Para além da panorâmica sobre a cidade, a própria
construção marcou a engenharia de então, e a Casa Eiffel tornou-se mundialmente famosa.
Depois, faremos um passeio no Rio Sena, num dos famosos barcos que percorrem as margens do Rio
mostrando outra forma de conhecer e disfrutar da cidade.
Regresso ao Hotel. Jantar.
4º Dia – PARIS / LISBOA
Pequeno-almoço. Manhã livre para as últimas compras na cidade.
Almoço de despedida em restaurante local. De tarde iremos subir a Montmartre, um dos bairros mais
conhecidos de Paris pelo seu charme, zona eleita pelos pintores em especial a “Place du Tertre”, repleta
de cafés e esplanadas. Pelas suas características, esta visita só pode ser feita a pé.
É em Montmartre que se situa a imponente Basílica do “Sacré Coeur” (entrada). A panorâmica que se
tem sobre a cidade desde a sua esplanada, em especial em dias de sol, é impressionante.
Nota – o Sacré Coeur situa-se ao cimo de uma escadaria com 197 degraus; existe um funicular (pago)
para vencer o desnível - não incluído.
Este será o nosso adeus a Paris!
Transporte ao aeroporto, formalidades e embarque às 18:15 em voo regular com destino a Lisboa.
Chegada pelas 20:15 e FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

