
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º DIA – 17 MARÇO 2018 – LISBOA/PARIS 
Transporte para o aeroporto em autocarro privado. Assistência nas formalidades de embarque e partida 
em hora a informar com destino a Paris. Chegada e transfere para o almoço em restaurante local. Depois 
de almoço encontro com guia para visita de cidade. Conheça os principais pontos turísticos da cidade: 
Arco do Triunfo, Campos Elíseos, Torre Eiffel, Praça da Concordia, Praça do Trocadero, Ópera 
Garnier, Igreja da Madalena..No final da visita transfere para o Hotel na Disney. Check-in, jantar e 
alojamento. 
 
2º DIA – 18 MARÇO 2018 – DISNEY  
Pequeno-almoço no Hotel. Pequeno-almoço no hotel e visita à Disneyland Paris. A Disney é conhecida por 
ser “o lugar mais feliz do mundo”, onde a idade não tem limite. Conta com mais de 20 anos de pura 
diversão e sonho, é hoje uma referência mundial para quem se quer divertir. Visita pelo parque 
desfrutando das várias diversões e animações que vão surgindo ao longo do dia. Almoço livre. No final da 
tarde, tempo para ver um desfile cheio de magia e encanto onde desfilam muitas das personagens do 
mundo Mágico da Disney. Regresso ao hotel, jantar e alojamento. 
 
3º DIA – 19 MARÇO 2018 – DISNEY/AEROPORTO ORLY/LISBOA     
Pequeno-almoço Hotel. Check-out. Manhã livre para continuar a desfrutar da Disney. Almoço livre. Em 
hora a combinar transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa. 
 
|Grupo mínimo de 40 pessoas| Preço por pessoa em quartos duplos: Eur 680.00€ 
Preço de criança (3 aos 11 anos) em quarto com adultos:460.00€ 

Preço adultos em quarto triplo: 620.00€ 

Preços adultos em quarto quádruplo:585.00€ 

Serviços incluídos:  
Passagem Aérea Lisboa/Paris/Lisboa com mala de mão até 10kg. 
Taxas de aeroporto, combustível e segurança; 
Alojamento no Hotel Sequoia Lodge em quartos múltiplos em regime de pequeno-almoço e jantar (sem 
bebidas incluídas – com jarro de água);   
Transferes em autocarro privativo Santarém/Aeroporto de Lisboa/Santarém; 
Transferes em autocarro privativo Aeroporto de Paris/Hotel/Aeroporto de Paris; 
Almoço 1º dia (sem bebidas incluídas); 
Guia acompanhante para todo o percurso; 
Guia para visita em Paris (1º dia); 
Entradas na Disney (2 dias/2 parques); 
Taxas hoteleiras, serviço e Iva; 
Seguro de Assistência em viagem. 
 
O preço não inclui:  
Extras de carácter pessoal. 
Nota: Não foram efetuadas quaisquer reservas. Preço sujeito a alteração conforme disponibilidade. 
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Data Origem Destino Voo Hora Partida Hora Chegada 

17 Março Lisboa Orly TO3431 09H40 13H15 

19 Março Orly Lisboa TO3438 16H30 18H05 
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