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SERVIÇOS INCLUÍDOS

Lisboa, 8 Janeiro 2018 / PMB

As viagens são como as pessoas … UNIKas

ITINERÁRIO DE VIAGEM

24 Maio ( 1º dia – 5ª Feira ) | Lisboa – Paris
Em hora e local a indicar comparência no aeroporto de Lisboa. Formalidades assistidas por representante da agência UNIK que
acompanha grupo. Partida às 08h00m no voo TP 434. Refeição a bordo.
Chegada ao aeroporto

de Paris

(Orly) às 11h25m (duração

da

viagem=02h25m). Transfer à emblemática cidade de Paris. Almoço em
restaurante. Após o almoço visita de cidade passando pelos seus principais
monumentos como o Arco do Triunfo, que junto com a Torre Eiffel, é o
monumento mais representativo de Paris, os Campos Elíseos ou Champs
Élysees com quase dois quilômetros de extensão, é a mais bonita e
conhecida avenida de Paris e uma das mais famosas do mundo, La Defense, a Praça da Concórdia, o bairro da Ópera, a praça de
Vêndome, o museu do Louvre (exterior), não esquecendo as suas famosas
avenidas e pontes sobre o rio Sena que permitem criar perspectivas visuais
de vários monumentos em simultâneo, de uma riqueza e equilíbrio
inigualável.
Ao final do dia transfer ao Hotel Ibis Stiles Bercy *** ou similar. Jantar
no hotel e alojamento.

25 Maio ( 2º dia – 6ª Feira ) | Paris – Versalhes - Paris
Pequeno-almoço. Partida para Versalhes, para visita ao Palácio com o mesmo nome. Desde 1682, quando o Rei Luis XIV se
mudou para Paris, até à família real ser forçada a voltar à capital em 1789, a corte de Versalhes foi o centro do poder do antigo
regime francês. Considerado um dos maiores palácios a nível mundial, foi construído em 1664 pelo Rei Luis XIV, o “Rei Sol” , tendo
servido de exemplo para outros palácios europeus.
Declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco
é um dos palácios mais conhecidos a nível mundial,
não só por sua imponente arquitectura e magnificos
jardins, mas porque constitui uma parte importante da
história da França. Regresso a Paris e almoço em
restaurante. Tarde livre para desfrutar desta cidade,
aproveitar para visitar um dos vários museus da cidade
(como por ex. o Museu do Louvre ou o Museu
d´Orsay), perder-se nos grandes armazéns (Galerias Lafayette ou Pritemps), deambular pela cidade ou sentar-se numa esplanada.
Jantar no hotel e alojamento.
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26 Maio ( 3º dia – Sábado ) | Paris
Pequeno-almoço. Manhã dedicada a conhecer uma parte da cidade completamente diferente : o Bairro de Montmartre, o
conhecido bairro boémio, frequentado por grandes nomes da pintura do século XX e uma das regiões mais bucólicas e charmosas
da cidade por causa de suas ruazinhas arborizadas, pintores de rua, cafés, restaurantes. Além
disso, como fica no alto de uma colina, oferece uma das mais lindas vistas da cidade. É também
aqui que se encontram os famosos cabarets da Belle Époque como o Moulin Rouge. Subida de
funicular ( em vez de subir a pé 197 degraus ) até à Basilica Sacré Coeur ou Basilica do Sagrado
Coração de Jesus, localizada numa colina de 130 metros de onde se tem uma magnifica vista
de Paris. Obra de Paul Abadie, começou a ser construída em 1875e foi terminada em 1914.
Foi consagrada como basílica aos cinco anos de sua construção, em 16 de outubro de
1919.Com uma enorme cúpula branca que pode ser vista de diferentes pontos em Paris, as
dimensões da Basilica Sacré Coeur falam por si só: 83 metros
de comprimento, 35 metros de largura e uma torre de 83
metros de altura. Almoço em restaurante. Resto da tarde livre. Aproveite para conhecer um pouco
mais da cidade, como por ex. o Quartier Latin ou St Germain. Jantar no hotel e alojamento.

27 Maio ( 4º dia – Domingo ) | Paris - Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre. Em hora a indicar partida para almoço em restaurante. Após o
almoço visita ao cartão-postal de Paris : a emblemática Torre Eiffel. Subida de elevador até ao 2º
andar e … deixe-se deslumbrar pela vista. Após vermos Paris de cima, efectuaremos um relaxante
passeio de barco no rio Sena, que nos dará uma outra perspectiva da cidade. Tempo livre e em
hora a indicar transfer ao aeroporto de Paris (Orly). Formalidades e partida às 20h55m no voo TP 449. Refeição a bordo. Chegada
ao aeroporto de Lisboa às 22h20m ( duração da viagem = 02h25m ). Desembarque e recolha da bagagem. FIM DA VIAGEM.
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PREÇO POR PESSOA

Mínimo de 30 participantes

Mínimo de 40 participantes

Quarto Duplo | 885,00 €

Quarto Duplo | 865,00 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS


Transfer Póvoa de Santa Iria / Aeroporto de Lisboa / Póvoa de Santa Iria;



Passagem aérea na companhia aérea TAP no itinerário : Lisboa – Paris – Lisboa, em classe económica incluindo 1 mala
de porão com volume máximo de 23kgs;



Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 43,70 €;



Visitas em autocarro de turismo de acordo com itinerário;



3 noites de alojamento no Hotel Ibis Stiles Bercy em regime de meia-pensão ( pequeno-almoço + jantar com bebidas
incluídas : ¼ vinho OU ¼ água;



3 almoços em restaurante ( sem bebidas );



Visita de cidade com guia local idioma português;
Entrada na Basilica Sacré Coeur + subida no funicular Montmartre;




Visita do Palácio de Versalhes com guia local idioma português, incluindo os jardins + uso de auriculares;



Subida à Torre Eiffel ( 2º andar ) + passeio de barco no rio Sena ( duração 01h00m);



Acompanhamento guia UNIK durante toda a viagem;



Carteira documentação com informação de viagem;



Oferta UNIK;



Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à data de 08.01.2018.



31º passageiro grátis em quarto duplo com todos os serviços e taxas incluídas.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDO


Quaisquer outros serviços não mencionados na coluna de “serviços incluídos”, tais como :
Bebidas ao almoço nos dias 24 a 27 Maio 2018 ou bagageiros.

DOCUMENTAÇÃO


Cartão de cidadão ou bilhete de identidade ou passaporte.

NOTA | Aconselhamos a obtenção do Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) , que permite a uma pessoa segurada ou
abrangida por um regime de proteção social de um dos 28 Estados-Membros da União Europeia obter junto dos prestadores de
cuidados públicos a assistência médica de que o seu estado de saúde necessitar durante a sua estada temporária em qualquer
dos Estados referido

