
 
ITINERÁRIO – JULHO 2022: 

1º Dia – 13 Jul (Qua) – Rio de Janeiro / Partida: 
Apresentação no Aeroporto Internacional para embarque 
em voo com destino à Paris, via Londres. 

2º Dia – 14 Jul (Qui) – Paris / Chegada: Recepção no 
aeroporto e traslado ao hotel. Jantar de boas vindas 
(incluso) no hotel. Hospedagem. 

3º Dia – 15 Jul (Sex) – Paris: Café da manhã. Saída para 
visita panorâmica dos principais pontos da cidade. Paris é 
um dos destinos mais populares do mundo! Passaremos 
pela Catedral de Notre Dame, Champs Élysées, Arco do 
Triunfo, Les Invalides, Panteão, Quartier Latin, Place de la 
Concorde, Champ de Mars, Opera, Sorbonne, Ecole 
Militaire, entre outros. Parada para almoço (incluso). Após, 
visita ao Museu do Louvre. Em seguida, realizaremos um 
mini cruzeiro pelo Rio Sena. Hospedagem. 

4º Dia – 16 Jul (Sab) – Paris: Café da manhã. Saída para 
visita ao Palácio e Jardins de Versailles, símbolo da 
monarquia francesa em seu esplendor e modelo para 
residências reais em toda a Europa. Conheceremos, além de 
seus belos jardins, as salas mais famosas do palácio, como a 
famosa Galeria dos Espelhos e a Capela Real. Almoço 
(incluso). Após, nos deslocaremos até a região da Torre Eiffel 
para visita (2º andar), cartão postal da cidade. Regresso ao 
hotel no final da tarde ee hospedagem. 

5º Dia – 17 Jul (Dom) – Paris: Café da manhã. Manhã inteira 
destinada à compras na famosa Galeries Lafayette, casa das 
principais marcas de luxo como Chanel, Dior, Gucci, Prada 
entre tantos outros! À tarde, visita ao Estádio do Paris Saint 
Germain – o Parc Des Princes (“Stadium Tour”). Ao final, 
tempo livre para compras na loja oficial do time. Regresso 
ao hotel, jantar (incluso) e hospedagem.   

6º Dia – 18 Jul (Seg) – Paris: Saída para dia inteiro de visita a 
Disneyland Paris! Em Disneyland, você vai viver um 
verdadeiro dia mágico. Não deixe de aproveitar atrações 
como a montanha-russa Big Thunder Mountain, o Space 

Mountain e o Star Tours (de Star Wars). Além delas, você 
não pode perder a guerra de lasers da atração Buzz 
Lightyear Laser Blast, a atração do Piratas do Caribe ou o 
mais radical: Indiana Jones and The Temple of Peril. Em Walt 
Disney Studios, a temática é cinema! As atrações de 
Ratatouille e Crush’s Coaster são imperdíveis. No final do 
dia, regresso ao hotel, jantar (incluso) e hospedagem. 

7º Dia – 19 Jul (Ter) – Paris / Londres / Paris: Café da 
manhã. Bem cedo, traslado até a estação de trem para 
embarque no Eurostar. Chegada em Londres e saída para 
visita panorâmica pelos principais pontos da cidade que é 
casa da Rainha Elizabeth II, entre eles o Parlamento, a 
Abadia de Westminster e o Palácio de Buckingham. 
Passaremos pelas famosas praças Piccadilly Circus e 
Tralfagar, além dos bairros mais charmosos como 
Kensington e Mayfair. Parada para almoço (incluso). No final 
da tarde, regresso. Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.  

8º Dia – 20 Jul (Qua) – Paris: Café da manhã. Saída para 
visita ao bairro de Montmatre, um dos mais charmosos e 
bohêmios de Paris e que foi residência, entre outros, do 
famoso artista Pablo Picasso. Localizado no alto de uma 
colina, oferece uma das vistas mais lindas da cidade. Após, 
visita ao Museu L'Atelier des Lumières (incluindo ingressos), 
o primeiro museu de arte digital de Paris. À noite, traslado 
ao Hard Rock Café para jantar de despedida (incluso). 
Regresso ao hotel e hospedagem. 

9º Dia – 21 Jul (Qui) – Paris / Rio de Janeiro: Café da manhã 
no hotel. Em horário a ser determinado, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo com destino ao Brasil, via 
Londres. Chegada e... Fim dos nossos serviços. 

 
 

 

 

Este produto foi desenvolvido para atender os interesses do público jovem. O histórico de participantes adultos com seus menores, apesar de satisfeitos 
com a viagem, sinalizou algumas dificuldades no convívio e acompanhamento das intensas atividades diárias do grupo. 

Esta saída será reconfirmada em 31 Março 2022. Caso a mesma não atinja o numero mínimo de passageiros necessários, sugerimos a inscrição no 
programa “Hard Rock – Europa Para Jovens”. 



PREÇOS POR PESSOA EM EUROS COM SAÍDA DO RIO DE JANEIRO, PARTES AÉREA E TERRESTRE, À BASE DE UM GRUPO 
MÍNIMO DE 20 PASSAGEIROS: 

** Formas de Pagamento: A vista ou financiamento decrescente (somente cheque): Em Novembro 2021, financiamento do total do programa (aéreo + terrestre) 
em até 10x vezes sem juros (1+9) no cheque pré-datado sujeito a aprovação do banco (+taxa de embarque e de remessa paga no primeiro cheque). Em Dezembro 
2021, passa para 9 vezes (1+8) e assim sucessivamente.  O último cheque deverá obrigatoriamente ser quitado antes da viagem. 
* Taxa de remessa não inclusa. (Conforme noticiado pelos meios de comunicação, as agências e operadoras de turismo passaram a recolher a taxa a partir de 01 
de Janeiro de 2016 sobre as remessas realizadas para pagamentos a fornecedores fora do país). 
 
* SUPLEMENTO COBERTURA ESPECIAL COVID-9 HOSPITALAR E QUARENTENA: EUR 60,00 por passageiro (consulte 
limites). Forma de pagamento: A vista. 
 
INCLUINDO 24 DESTAQUES: 

 Passagem aérea em classe econômica promocional saindo do Rio de Janeiro (franquia de bagagem de 01 mala com até 
23KG). 

 Acompanhante New It especializado desde o Brasil, durante toda a viagem, para um mínimo de 20 passageiros. 
 Transporte terrestre em veículo de turismo com ar condicionado e janelas panorâmicas. 
 Traslados de chegada e saída. 
 Hospedagem em hotel de categoria turística superior (3*). 
 Café da manhã diário. 
 07 Refeições (meia pensão, incluindo Jantar de despedida no Hard Rock Café). 
 Guia local em português durante a programação. 
 Visita panorâmica em Paris. 
 Visita guiada ao Museu do Louvre. 
 Visita a Torre Eiffel (2º andar). 
 Visita aos Jardins e Palácios de Versailles. 
 Visita de dia inteiro com ingresso incluso à Disneyland Paris (2 parques incluídos – Disneyland Park e Walt Disney 

Studios Park). 
 Tour de Compras na Galeria Lafayette. 
 Visita ao Estádio do Paris St Germain. 
 Bilhete de trem Eurostar (2ª classe). 
 Visita panorâmica em Londres. 
 Visita ao bairro de Montmatre. 
 Visita ao Museu L'Atelier des Lumières. 
 Seguro viagem / bagagem (Assistência médica de USD 75.000,00 por evento).  
 Kit de viagem (bolsa, camiseta e etiquetas de bagagem personalizadas “NewIt”, garrafinha/squeeze, capa de chuva e 

porta documentos). 
 Encontro para bate-papo e coffee break com os coordenadores de grupo antes da viagem para apresentação do 

programa, tirar dúvidas e integração dos participantes. 
 Supervisão no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro durante o embarque e auxílio nas chegadas neste aeroporto 

de passageiros vindos de outras cidades (consulte-nos sobre os voos domésticos que utilizamos, visando conexões mais 
seguras). 

 Supervisão no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro durante o desembarque no dia da chegada ao Brasil e auxilio 
nas partidas de passageiros voando para outras cidades (válido para grupos a partir de 15 passageiros - consulte-nos 
sobre os voos domésticos que utilizamos, visando conexões mais seguras). 

 

 

Tipo de quarto Financiamento decrescente 
** (somente cheque) 

Financiamento em 10x (entrada 20% + Taxas + 
09x no cartão de crédito ou cheque) 

Taxa de Remessa 
Internacional 

Taxa de Embarque 

Triplo EUR 3.950 EUR 860,00 + Taxas + 09x EUR 382,23 EUR 151 

EUR 150 Duplo EUR 3.990 EUR 869,00 + Taxas + 09x EUR 386,14 EUR 155 

Individual EUR 4.485 EUR 977,00 + Taxas + 09x EUR 434,05 EUR 170 


