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Londres e Paris |  2020 e 2021

O CHARME DE LONDRES E PARIS
A Londres é uma das cidades mais importantes da Inglaterra, com diversos estilos de 
tradições e maluquices. Conhecida pelos ônibus vermelhos de dois andares, os estilo-
sos táxis pretos, é sempre bom se aventurar pelas ruas dessa cidade. Paris, a cidade da 
Luz e das artes, possui uma deslumbrante arquitetura, com monumentos icônicos, alia-
dos a séculos de história. Embarque conosco para essas cidades maravilhosas.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Londres 

Chegada no aeroporto de Londres, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. Tempo livre para os pri-

meiros contatos com a cidade. Nota: Durante nossa estada em Londres serão realizados os seguintes 

passeios opcionais: Londres by Night; Passeio guiado a Windsor com visita ao castelo.

2º Dia - Londres

Café da manhã. Saída para a visita desta cidade, com inúmeros monumentos e lugares de grande beleza, 

dos quais destacamos os seguintes: área comercial de Piccadilly, Regent Street e Oxford Street, Marble 



Arch, Hyde Park, monumento ao Príncipe Alberto (marido da rainha Vitória), panorâmica do Parlamento 

vista da margem sul do rio Tamisa, Abadia de Westminster, a Torre do Relógio com o famoso “Big Ben”, 

Whitehall, Praça Trafalgar, Arco do Almirantado e Palácio de Buckingham. Tarde e noite livres. Hospedagem.

3º Dia - Londres

Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar para visitar o Mu-

seu de Cera de Madame Tussauds ou o British Museum, um dos maiores e mais importantes do mundo. 

Sugerimos também um passeio pela região do Covent Garden, onde se situam grande parte dos teatros 

da cidade, ou ainda fazer umas compras na famosa loja de departamentos Harrod’s ou, se preferir, no 

Selfridge’s, localizado no local mais movimentado da cidade: a Oxford Street.

4º Dia - Londres > Paris

Após o café da manhã, saíremos em direção a Folkestone, onde faremos a travessia do famoso Euro-

tunnel do Canal da Mancha em trem. Continuação para Paris. Chegada, check-in e hospedagem. Notas 

importantes: 1) Para atravessar o túnel, de Folkestone a Calais, o ônibus é transportado num vagão espe-

cífico No caso de não haver disponibilidade em alguma data, a travessia será efetuada em ferry. 2) Durante 

nossa estada em Paris serão realizados os seguintes passeios opcionais: Iluminações de Paris e Cruzeiro 

de 1 Hora no Sena; Visita guiada do Palácio de Versailles; Show do célebre cabaret “Paradis Latin” com 

jantar; Passeio guiado a Montmartre e Sacré-Coeur seguido de degustação de vinhos e queijos franceses 

e Visita guiada ao Museu do Louvre.

5º Dia - Paris

Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (cons-

truída no tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo (onde se encontra o túmulo do “Solda-

do Desconhecido”), a Ópera (um dos maiores teatros do mundo), a Madeleine e a Torre Eiffel (projeto de 

Gustavo Eiffel para a Exposição Universal de 1889 e que na época era o edifício mais alto do mundo). Tarde 

e noite livres para visitas de gosto pessoal ou para excursões opcionais. Hospedagem.

6º Dia - Paris

Café da manhã. Dia livre para viver Paris: visite os seus monumentos, os museus do Louvre e d’Orsay, os 

modernos centros de La Villette e Georges Pompidou, passeie nos seus bairros mais famosos como o dos 

estudantes em St. Germain ou dos artistas em Montmartre, com a Basílica de Sacré Coeur. Usufrua do seu 

espetacular comércio. Aproveite cada dia um pouco mais do muito que a cidade tem para lhe oferecer. 

Possibilidade de participar num passeio opcional ao Museu do Louvre.

7º Dia - Saída de Paris

Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 

horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 

de regresso.

DATA

Consulte-nos a parte aérea na sua data preferida, citada no calendário de saídas:

Saídas 2020: 2 de maio; 13 de junho; 5 de setembro.

Saídas 2021: 7 de junho; 19 de julho; 30 de agosto; 11 de outubro.



INCLUI

6 Cafés da manhã buffet;

Circuito em ônibus de turismo;

Traslados de chegada e de saída (traslados estão incluídos somente se recebermos a informação dos 

voos até 15 dias antes do início da viagem);

Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;

Taxas hoteleiras e de serviço;

Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);

Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu bilíngue (português e espanhol);

Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Londres e Paris;

Travessia do Canal da Mancha em trem ou ferry;

Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas.

 

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente especificado como Serviços Incluídos.

Observação: Sujeito a alteração de valores.

Parte aérea. Consulte-nos a parte aérea na sua data preferida, citada no calendário de saídas.

VALOR POR PESSOA

Parte terrestre. Valor por pessoa desde 1.275,00 Euros.

Com possibilidade de embarque em Chapecó, SC. Sujeito a alteração de valor.
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