
 
 
PARIS, CIDADE LUZ - 7 DIAS / 6 NOITES 

 
Dia 1: Chegada em Paris, traslado aeroporto/ hotel 
Recepção no aeroporto e traslado para o hotel escolhido em Paris. Tempo livre até o check-in às 16h00.  
Tarde e noite livres. 

 
Serviços incluidos: 

* Carro sedan para traslado aeroporto/hotel (Tarifa válida para serviços entre 08h00 e final até as 
19h00).  
* Capacidade de 1 mala de 23kg por PAX  
* Acomodação no hotel de Berri 5* ou similar com café-da-manhã (Deluxe room)  
 

 
 

Dia 2 - Passeio de dia inteiro: pela manhã, visita panorâmica de Paris e na parte da tarde, passeio de barco 
pelo rio Sena e subida na Torre Eiffel (ou vice-versa) 
 

Apos o café-da-manhã, saida para um passeio de dia inteiro em Paris. Na parte da manhã, sightseeing para 
apreciar os principais pontos turísticos de Paris, a “Cidade Luz”: Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Campos 
Elíseos, Opera de Paris, Ile-de-la-Cité, onde fica a catedral de Notre Dame, Bairro latino e a Sorbonne, 
Jardim de Luxemburgo, Saint Germain des Près, etc. (A ordem do tour será definida pelo guia). Parada 
para almoço (almoço não incluido). 
 

 
 



Continuação do nosso passeio. Chegada na Torre Eiffel e subida até o 2° andar (Tickets para o 2° andar da 
Torre Eiffel sujeitos a confirmação no momento da reserva). Tempo livre para apreciar a vista de Paris 
desde o 2° andar da Torre.  
 
No momento indicado por seu guia, descida e caminhada até o cais para embarque para cruzeiro de 1h 
pelo rio Sena, com comentarios em português. 

 
Ao término do passeio, regresso ao seu hotel. Noite livre. 
 

Serviços incluidos: 

* Excursão de dia inteiro em Paris com “guia motorista em portugês ou espanhol”, carro sedan à disposição 
por 8h = das 09h00 às 17h00 ou das 10h00 às 18h00 
* Entradas para o 2° andar da Torre Eiffel, sujeito a confirmação no momento da reserva 
* Entradas para passeio de barco pelo rio Sena - 1h de cruzeiro com comentarios em português, no 
Bateaux Parisiens ou similar 
* Acomodação no hotel de Berri 5* ou similar com café-da-manhã (Deluxe room)  
 
Dia 3 - Passeio de meio-dia: Pela manhã, traslado para visitar o Museu do Louvre 
Apos o café-da-manhã, saida para visita guiada ao mais famoso museu do mundo, o Museu do Louvre 
para admirar, entre outros, suas três principais obras que são: a Vênus de Milo, a Vitória de Samotrácia e a 
Gioconda, pintada por Leonardo da Vinci no início do século XVI). 

 

 
 

Ao término do passeio, regresso ao seu hotel. Tarde e noite livres. 
 
Serviços incluidos: 

* Excursão de meio-dia em Paris com “guia motorista em portugês ou espanhol”, carro sedan à disposição 
por 4h = das 09h00 às 13h00 ou das 14h00 às 18h00 
* Entradas para o Museu do Louvre, sujeito a confirmação no momento da reserva 

* Acomodação no hotel de Berri 5* ou similar com café-da-manhã (Deluxe room)  
 
Dia 4 - Passeio de meio-dia: Pela manhã, traslado para assistir a uma exposição no Atelier de Lumières e 
tempo livre para compras ou para um breve passeio a pé com seu guia pelo “Quartier Latin”. 
Apos o café-da-manhã, saida para o “Atelier des Lumières” para ver a exposição do momento: Dali & 
Gaudi, até o dia 02 de janeiro de 2022 (Duração aproximada de 1h).  
 
O “Atelier des Lumières”, criado em 2018, é um centro de exposições de arte digital. Está instalado nas 
antigas oficinas de fabricação de peças de ferro para trens, século XIX. Quando a fabricação dessas peças 
foi encerrada, a fábrica foi fechada. Hoje, do chão ao teto, incluindo todas as paredes, tudo é coberto por 
projeções que criam obras de arte verdadeiramente dinâmicas. É uma imersão total na arte. 

  

 
 
Em seguida, sugerimos um passeio a pé com seu guia para visitar o “Quartir Latin”, famoso bairro latino de 
Paris, começando pelos Hjardins de Luxembourg, passando pela universidade Sorbonne e terminado 



próximo da Notre-Dame, atualmente fechada para reformas. 
 
Ao término do passeio, regresso ao seu hotel. Tarde e noite livres. 

 
Serviços incluidos: 

* Excursão de meio-dia em Paris com “guia motorista em portugês ou espanhol”, carro sedan à disposição 
por 4h = das 09h00 às 13h00 ou das 14h00 às 18h00 
* Entradas para o “Atelier de Lumières”, sujeito a confirmação no momento da reserva 
* Acomodação no hotel de Berri 5* ou similar com café-da-manhã (Deluxe room)  
 
Dia 5 - Paris: dia livre para atividades pessoais 

 
Serviços incluidos: 

* Acomodação no hotel de Berri 5* ou similar com café-da-manhã (Deluxe room)  
 
Dia 6 - Paris. Check-out até às 12h00 e traslado ao aeroporto para embarque no seu vôo para o Brasil 

 
Serviços incluidos: 

* Carro sedan para traslado hotel/ aeroporto de Paris (Tarifa válida para serviços entre 08h00 e final até 
as 19h00).  

* Capacidade de 1 mala de 23kg por PAX  
 
O que está incluído: 

 Transporte em carro sedan de acordo com o programa  

 Visitas guiadas em português ou em espanhol, com “motorista-guia” 

 Entradas/ ingressos para monumentos/ museus ou similar, de acordo com o programa 

 
Serviços não incluidos: 

 Taxas no hotel = 5.50 EUR por PAX e por dia, a serem pagas diretamente no hotel (Hotel 5*/2021) 

 Os serviços não mencionados no programa e extras de caratér pessoal 

 As despesas de caráter pessoal e qualquer despesa não incluída no programa.  

 Refeições e bebidas não mencionadas 

 Gorgetas, horas extras, mudanças no itineario/programa, visitas não mencionada e maleteiros 

 
Hotéis/ Periodo de validade*** Tarifa por PAX, base ½ 

duplo 
Noite extra, por PAX Suplemento Single 

Hotel de Berri 5*  
Validade de 15/09/2021 ao 14/05/2022 

 
2.469,00 eur 

 
195,00 eur 

 
3.469,00 eur 

 

***As tarifas indicadas não são válidas para periodo de eventos/congressos e Reveillon 2021/2022 
Tarifas válidas para reservas efetuadas em 2021. 

Preço e serviços sujeitos a disponibilidade no momento da confirmação da reserva. 
A ordem do programa e das visitas poderá ser alterada no momento da reserva!!!  

 

Importante: As tarifas são válidas com os valores atuais de IVA e impostos municipais aplicados na 
França (2021). Caso o governo francês decida alterar os valores dos impostos entre a data de 
confirmação e a data da estadia, esta informação lhes será comunicada imediatamente e teremos que 
atualizar os valores e de acordo com as novas tarifas. 
 
Atenção: A reserva e/ou compra dos ingressos para os principais monumentos de Paris, tais como: Tour 
Eiffel, Museu do Louvre, Palácio de Versailles entre outros, so poderá ser efetuada 91 dias antes da 
data da chegada dos PAX e mediante o pagamento total do valor dos ingressos. Apos a compra dos 
referidos tickets/ ingressos para os museus ou similares, não é possivél fazer reembolsos ou 
modificações de datas e/ou n° de PAX. 

 
 


