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Chegada a Paris!

Dia 7 Maio 2018 (2ª feira)

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque por parte dos
representantes da Top Atlântico e partida com destino a Paris, em voo direto da TAP.
Voo previsto da companhia aérea TAP Air Portugal:
Lisboa / Paris_Orly – 06:30 / 09:55
Após a chegada, encontro com o nosso guia e inicio da visita panorâmica de Paris, com destaque para as suas majestosas
avenidas e sues edifícios de arquitetura impar. Almoço em restaurante local. De tarde continuação das visitas da cidade.

Chegada ao HOTEL Novotel Paris les Halles 4* ou similar, distribuição dos quartos e instalação. Tempo livre para descanso
dos participantes.
Jantar e alojamento.

PARIS à la Carte!

Dias 8, 9 e 10 Maio 2018

Estada no Hotel em regime de alojamento e pequeno-almoço.
Durante estes 3 dias, e na companhia dos nossos guias locais de língua portuguesa, com transporte privativo (autocarro
de Grand Turismo C/wifi, todos os requisitos de conforto e com motorista a falar português), daremos a conhecer a
“Cidade de Luz”.
Teremos oportunidade de disfrutar de um plano de visitas devidamente estruturadas aos locais mais emblemáticos e de
interesse cultural desta icónica cidade. As refeições (com bebidas incluídas) estão também previstas em restaurantes
estratégicos e recomendados. Destacamos o jantar do penúltimo dia que será servido a bordo de um cruzeiro no Rio
Sena. Enquanto aprecia os monumentos iluminados de Paris ao longo das duas margens do rio, degustará de um
sofisticado e tradicional menu francês, acompanhado de musica ao vivo. Imperdível !

Passeio pelos Champs-Élysées & Regresso a Lisboa!

Dia 11 Maio 2018 (6ª feira)

Pequeno almoço servido no restaurante do Hotel.
Check-out no hotel e colocação das bagagens no autocarro. Continuação das visitas da cidade orientadas pelos nossos
guias locais. Almoço em restaurante no centro de Paris.
Tempo livre para passeios a pé pelos Champs-Élysées, oportunidade de apreciar as lojas de moda mais famosas do
mundo. Em hora a indicar transporte privativo para o aeroporto de Orly.

Voo previsto da companhia aérea TAP Air Portugal:
Paris_Orly / Lisboa – 19:00 / 20:30. Chegada a Lisboa e desembarque.

Hotel Novotel Paris Les Halles
8 Place Marguerite de Navarre,
75001 Paris, França
Tlm: +33 142 213 131

Uma localização única no centro de Paris, o Hotel Novotel Les Halles, dá-lhe as boasvindas no coração da capital.
Com excelentes ligações de transporte, este hotel convidativo é perfeito para um fim
de semana romântico ou uma semana longe de tudo com a família. A Catedral de
Notre-Dame e o Louvre ficam a curta distância a pé. Estão disponíveis oito salas de
reuniões para os seus seminários e eventos. À noite, respire o ambiente no pátio e
prove as especialidades do chef. Encontre a sua base perfeita para explorar a Cidade
Luz no Novotel.

O Novotel Paris Les Halles, de 4 estrelas, é um hotel de gama média situado no
coração da Paris, com acesso direto a todos os locais turísticos e de interesse da
cidade luz (Torre Eiffel, Champs-Élysées, Louvre, Dysneyland, etc.). Com facilidades
de acesso (estações rodoviárias, metropolitano, autocarros, aeroportos, etc.), o
Novotel Paris Les Halles é não só um hotel de gama média ideal para escapadas
românticas e estadias em família, como também para viagens de negócios.

Alojamento proposto!

Voo Lisboa / Paris / Lisboa, em classe económica, TAP , com direito ao transporte de bagagem ate´23 kg por pessoa
Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis (43,96 € à data de emissão desta proposta)
Transferes privados desde o aeroporto de Paris ao Hotel e vice-versa;
4 noites de alojamento no HOTEL NOVOTEL LES PARIS HALLES 4* incluindo pequeno almoço e taxa séjor / diária;
As visitas previstas na proposta, em autocarro privativo (motoristas portugueses), acompanhadas de guias locais a falar português:
Panorâmica de Paris; Montmartre; Basílica Sacré-Coueur; Catedral Norte Dame; Ilha da Cidade e Jardins; Arco do Triunfo (exterior) com
monumento ao soldado desconhecido; Campos Elísios; Trocadero; Escola Militar; Ponte Alexandre III; Palácio dos Inválidos, Canhões e
Igreja Soldado; Bairro e Igreja de Saint Germains des Prés.
-Entradas no Museu Rodin
-Entradas no Museu de l`Orangerie
-Entradas no Museu D`Orsay;
-Entradas no Museu do Louvre;
-Entradas Sainte Chapelle;
-Entradas Palácio de Versalles;
-Entradas na Torre Eiffel (ultimo piso);
Passeio de barco no rio Sena com jantar e animação (3 horas)
Serviços incluídos
3 Jantares (menu grupo) incluindo bebidas e cafés;
5 almoços (menu de grupo) incluindo bebidas e cafés;
Seguro de viagem Internacional Base;
Kit de viagem Top Atlântico: Carteira de documentação de viagem – Livro de viagem – Mapa de Paris - Etiquetas - Saco /Mochila;
3)

Serviços não incluídos
Todos os serviços não mencionados na rubrica «serviços não incluídos», tais como: Gratificações, telefonemas, gastos
de carácter pessoal, bebidas extras (aperitivos, digestivos), obtenção de documentos pessoais (ex. passaporte, visto
para não cidadãos na EU), serviços opcionais (…)

