Ver mapa de recorrido

VIVE PARIS - ST9204
5 DIAS

0 Refeições

Validade
Desde Abril del 2019 hasta março del 2020 (Quarta-Feira)
Percurso
FRANCIA: 3 Nts Paris

Saídas
Del 10/04/2019 al 18/03/2020 ( Quarta-Feira )

ITINERÁRIO
Dia 1: BRASIL - PARIS (H)
Saída da cidade de origem em vôo com destino a Europa.

Dia 2: PARIS (H)
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo livre. Pela noite, tour opcional da Paris Iluminada, onde poderemos
confirmar o porquê está considerada como a cidade mais bela do mundo. Acomodação.

Dia 3: PARIS (AD)
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da Concórdia e da Ópera, os Campos Elísios, o Arco do Triunfo, o
bairro de St-Germain, as grandes avenidas, etc. À tarde faremos uma visita opcional ao Museu do Louvre, onde
conheceremos uma das melhores coleções artísticas do mundo, desde as obras-primas da antiguidade, como a
Vênus de Milo, até a pirâmide de aço e vidro feita pelo arquiteto. Chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao
Museu e Apartamentos de Napoleão. À noite, assistência opcional ao cabaret Le Lido ou El Paradis Latin.
Acomodação.

Dia 4: PARIS (AD)
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus muitos museus ou passear pelos diferentes bairros da capital do
Sena. Você pode, opcionalmente, visitar o Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e
modelo para residências reais em toda a Europa. Descobrimos em nosso visita guiada, além de um jardim, o mais

famoso palácio e no Salão famoso dos quartos Espelhos, a capela real, apartamentos privados, etc. Na parte da
tarde, em outra excursão opcional pode reunir-se com o nosso guia local, opcionalmente, o famoso centro da vida
intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de 68, Quartier Latin, em seguida, visitar o interior da
Catedral de Notre Dame, outra símbolos de Paris, uma obra-prima da arte gótica francesa, coroando lugar de reis e
imperadores, e serviu de inspiração para grandes obras literárias como "o Corcunda de Notre Dame", de Victor
Hugo e, finalmente, você pode ver Paris a partir de outro ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau Mouche no Sena. Acommodação.

Dia 5: PARIS (D)
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada para o traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de
origem. Fim dos nossos serviços.

Preço por pessoa (preço base)
Início - Fim

Doble

Triple

Single

Spt 1 Pax Produto

DIAS

10/04/2019 - 30/10/2019 635 USD 625 USD 820 USD

Selección Quarta-Feira

06/11/2019 - 18/03/2020 550 USD 540 USD 740 USD

Selección Quarta-Feira

Suplementos e descontos (preço base)
Início - Fim Doble Triple Single Categoria Nome

Serviços Incluídos
Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS
Ônibus turístico.
Guia acompanhante em espanhol
Traslados de chegada e saída do aeroporto principal.
Seguro de Assistência (Coberturas de acordo com o catálogo)
Guias Locais em espanhol nas visitas indicadas no itinerário.
Café da manhã diário, Buffet (na maioria dos hotéis)
Produto: Seleção

Notas de interesse
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: você poderá dispor de informação complementar (gastronomia, compras,
locais de interesse, etc.) sobre os lugares a visitar deste itinerário, nesta página de Internet no item: "Informação" "Países e Cidades".

Observações

Categoria

Hotéis previstos
Hotel

País

Cidade

Selección NOVOTEL PARIS EST

FRANCIA Paris

Selección MERCURE PARIS IVRY QUAI DE SEINE

FRANCIA Paris

Selección IBIS STYLES PARIS MAIRIE DE MONTREUIL FRANCIA Paris

