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OUTUBRO / NOVEMBRO  VIAGEM EM GRUPO

35

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Paris DIA 2  ›  Paris

DIA 3  ›  Paris  ›  Londres

DIA 4  ›  Londres

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em 
voo regular com destino a Paris. Chegada, desembarque e 
transporte para o centro da cidade, mundialmente conhecida 
como “Cidade Luz”. Destaca-se pela elegância das suas 
luxuosas avenidas, pela ampla variedade gastronómica e 
pela imensidão de monumentos históricos. Passeio pelos 
principais arrondissements parisienses, onde encontraremos 
alguns dos edifícios e locais mais emblemáticos como a 
Museu do Louvre, os Campos Elísios, a Catedral de Notre-
Dame, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel e a Praça da Concórdia. 
Almoço. Visita à imponente e histórica Capela Santa (Sainte-
Chapelle) com destaque para os seus imensos vitrais que 
exibem várias passagens da Bíblia. Terminaremos o dia 
com um belo cruzeiro pelo rio Sena. Jantar. Alojamento no 
Mercure Hotel Montmatre Sacré-Couer  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Passeio por um dos mais 
encantadores e peculiares bairros de Paris, Montmartre.  
Destaca-se pela sua atmosfera boémia e artística, outrora 
local inspirador bastante procurado por grandes artistas 
de renome internacional. Pelas ruas calcetadas, jardins 
e icónicos moinhos, descobriremos alguns dos cenários 
eternizados no filme “O Fabuloso Destino de Amélie”, a 
praça de Louise-Michel e terminaremos com a visita à 
Basílica do Sagrado Coração, que se ergue no topo da Butte 
Montmartre. Prosseguimos para a subida ao 1º piso da Torre 
Eiffel para disfrutar da vista sobre a capital francesa e de 
um delicioso almoço. Visita ao Palácio de Versalhes, um dos 
mais opulentos e majestosos de toda a França, juntamente 
com os seus soberbos jardins. Regresso a Paris. Tarde livre 
para atividades de caráter pessoal. Sugerimos a visita ao 
icónico Museu do Louvre. Jantar. Após jantar, sugerimos 
uma visita ao famoso e vibrante Moulin Rouge (não incluído). 
Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar localmente, 
transporte para a estação ferroviária de Paris para embarque 
no comboio de alta velocidade com destino a Londres, capital 
do Reino Unido. Chegada e desembarque. Almoço. Londres 
destaca-se pelos contrastes do seu passado ancestral, pela 
modernidade e pela enorme diversidade cultural e artística. 
Visita ao British Museum, monumental complexo que abriga 
mais de sete milhões de peças e artefactos antigos na sua 
coleção. Tempo livre para atividades de caráter pessoal. 
Jantar num tradicional “pub” inglês com oportunidade para 
provar a gastronomia local. Alojamento no Crowne Plaza 
Hotel London - Kings Cross  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos a nossa jornada pelo 
Palácio de Buckingham, residência oficial da Família Real 
Britânica em Londres desde 1837. Prosseguimos para a 
visita à imponente Abadia de Westminster, igreja oficial 
das coroações e importante local da história real britânica. 
Almoço. Passagem por alguns dos monumentos mais 
emblemáticos como o Big Ben, um dos símbolos de Londres, o 

DIA 5  ›  Londres  ›  Lisboa ou Porto
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de 
caráter pessoal. Sugerimos a visita ao Museu de História 
Natural (não incluído), o seu acervo alberga uma importante 
coleção relacionada com o mundo natural, ou um passeio 
pelo pulmão da cidade, o Hyde Park, onde se encontra 
o Memorial da Princesa Diana. Em horário a determinar, 
transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque 
e partida no voo de regresso a Portugal. Chegada, fim da 
viagem e dos nossos serviços.

Palácio de Westminster, a Downing Street, a Trafalgar Square, 
a Catedral de São Paulo, a Torre de Londres, antiga prisão 
que alberga atualmente as joias da coroa britânica. Tempo 
ainda para conhecer a vibrante e colorida praça de Piccadilly 
Circus, a Oxford Street e Royal Albert Hall. Tempo livre no 
peculiar bairro alternativo de Camden Town. Terminaremos 
com um Jantar. Alojamento.

Partidas de 
Lisboa ou Porto
5 dias › 4 noites de alojamento
de 14 a 18 de Outubro ou
de 11 a 15 de Novembro

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (02h05) – Paris
• Londres (02h20) – Porto ou
• Lisboa (02h05) – Paris
• Londres (02h45) – Lisboa
› Bilhete de comboio de classe turística para o 
trajeto Paris / Londres; 
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 60€ (Partida do Porto) **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em Paris e 
Londres;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares; 
› Refeições: 4 almoços e 4 jantares;
› Entrada na Capela Santa, Palácio de Versalhes, 
Basílica do Sagrado Coração e subida ao 1.º piso da 
Torre Eiffel em Paris; British Museum, Abadia de 
Westminster e Catedral de São Paulo;
› Cruzeiro no rio Sena;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

08 08Paris &
Londres

Da glamorosa “cidade luz” à extravagante Londres, conheça as 
maiores metrópoles da Europa num circuito repleto de história, 

modernidade e de um ritmo de vida alucinante.

1. PONTE DA TORRE DE LONDRES

2. BAIRRO MONTMARTRE, PARIS 3. TORRE EIFFEL, PARIS 4. TORRE DO RELÓGIO (BIG BEM), LONDRES

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.335€

   1.635€

   1.005€

Suplemento de partida de Lisboa (Outubro)   30€

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 


