
7/10 (Sexta) – Lisboa / Genebra / Annecy
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Assistência nas formalidades
de embarque. Partida em voo TAP às 08h45. Chegada pelas 12h10 e transporte
para Genebra. Almoço em restaurante local. Encontro com guia para visita da
cidade. Genebra é um dos centros mais importante da diplomacia e da cooperação
internacional e sede de várias organizações internacionais como as Nações Unidas,
Unesco e Cruz Vermelha. Partida para Annecy. Jantar e alojamento no Best
Western International 3* (ou similar).

8/10 (Sábado) – Annecy
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. Possibilidade de assistir ao desfile etnográfico
e bênção do gado: “Retour des alpages”. Jantar e alojamento no Best Western
International 3* (ou similar).

9/10 (Domingo) – Annecy / Aix-les-Bains / Genebra / Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Partida pelas 10h00 para Aix-les-Bains. Formalidades de
embarque e partida pelas 12h00 em cruzeiro com almoço e bebidas a bordo no
maior lago Francês, o Lac du Bourget, com 18km de comprimento e 3,5km de
largura, este é o maior lago em território exclusivamente francês. Visita da Abadia
de Hautecombe, monumento do século XII construído sobre o lago, com uma
história riquíssima e uma localização espetacular. Pelas 14h00, transporte até ao
aeroporto de Genebra. Embarque em voo TAP, com destino a Lisboa. Chegada
prevista para as 19h55. Fim dos nossos serviços.

Voos:
07 OCT LISBOA / GENEVE TP944 08H45 / 12H10
09 OCT GENEVE / LISBOA TP947 18H20 / 19H55

Serviços incluídos:
Passagens aéreas TAP conforme indicado no programa, com taxas aeroportuárias (poderão sofrer
alteração); Alojamento no Best Western Annecy International 3* ou similar, em regime de Meia
Pensão sem bebidas; Almoço e visita de cidade em Genebra no 1º dia; Cruzeiro com almoço a bordo
e entrada na Abadia no 3º dia; Transporte em autocarro privado para todo o percurso; IVA; Seguro
de viagens; Acompanhante Omnitur durante todo o percurso.
Não inclui:
-Taxas locais no valor de 1,10€/pessoa/noite (sujeito a alteração)
- Serviços não mencionados no programa
Valores do autocarro sujeitos a alteração conforme oscilações nos valores do combustível.
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Omnitur - Dept. Congressos & Incentivos
Av. Bernardo Santareno, 43 - Loja M 2005-177 Santarém

Phone: +351 243333828 / Mobile: +351 964702081
Email: congressos@omnitur.pt Web: www.omnitur.pt

Preço por pessoa: 685,00€
Suplemento em quarto single: +60,00€
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