
 

 

 
 

12 ABRIL (QUARTA-FEIRA) – PORTO – PARIS/ CHAMPS ELYSÉES/ LOUVRE/TORRE EIFFEL 
MANHÃ: Comparência no aeroporto do PORTO 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo 
das 06h45 com destino a Paris. Chegada prevista às 09h55 ao aeroporto e transporte em autocarro privativo para o centro da 
cidade.  Visita panorâmica pela cidade passando pelos sítios de maior interesse. Visita ao Arco de Triunfo (sem subida) e 

pelos Champs-Élysées. (almoço incluído). 
TARDE: Visita ao Museu do Louvre 
NOITE: (jantar incluído). Subida ao 3ª andar da Torre Eiffel. Instalação no hotel Meininger Portes de Vincennes ou similar.  
 

13 ABRIL (QUINTA-FEIRA) - PARIS / TODO O DIA NA DISNEYLAND PARIS 
MANHÃ/ TARDE: Depois do pequeno-almoço no hotel (incluído), entrada na Disneyland Paris (almoço e jantar não incluído);  
NOITE: Regresso ao hotel.  
              

14 ABRIL (SEXTA-FEIRA) – PARIS/ MONTMARTRE/ FUTUROSCOPE (350KM) 
MANHÃ:  Depois do pequeno-almoço no hotel (incluído), passeio pela cidade Rue de la Paix , Place Vendome, opéra Garnier, 
Galerie Lafayette… (almoço incluído) 
TARDE: Passeio de barco no Sena (bateaux- mouche). Visita a Montmartre, Sacré Coeur e a Place de Tetre (antigo bairro dos 
pintores) No fim da visita, início da viagem para POITIERS 
NOITE: (Jantar não incluído em transito). Instalação no hotel Pirates ou similar. 
 

15 ABRIL (SÁBADO) – FUTUROSCOPE 
MANHÃ / TARDE – Depois do pequeno-almoço no hotel (incluído), pelas 10h00, entrada no parque (almoço não incluído).  
NOITE: (jantar incluído). Possibilidade de assistir ao Espetáculo Les Noces de Feu – um espetáculo na base de som, luz, água 
e fogo, no parque. Após o espetáculo, início da viagem de regresso, por Bordeaux, Burgos….  
 

16 ABRIL (DOMINGO) – POITIERS/ BURGOS /LIXA 
Continuação da viagem de regresso por Chaves, (Almoço e pequeno-almoço em transito não incluídos). Chegada prevista à 
ESCOLA cerca das 14h00. 
 
 

 

 

 

 

 

 

CLUB AF SANTOS TURISMO, Lda – RNAVT Nº 2814 

R. de Penassol, nº119. · 4800-179 Guimarães  

Contacto: 253 556 787 E-mail: geral@clubaf.com 

 

    ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO: 

 Bilhete de avião da Transavia Porto/Paris com 
      bagagem de 10kg por passageiro; 

 Transporte em autocarro de grande turismo; 

 Entrada no parque no Futuroscope/Disneyland; 

 Alojamento e pequeno-almoço em Futuroscope e   
Paris em regime de alojamento e pequeno-almoço 
em quartos múltiplos com casa de banho privativa; 

 Refeições mencionadas no programa (4); 

 Passeio de Barco no Sena; 

 Subida ao 3º andar da Torre Eiffel; 

 Visitas ao Museu do Louvre; 

 Seguro Multiviagens com cancelamento antecipado 
    da viagem por motivos de força maior e cobertura 
      Covid- 19; 

 Acompanhamento durante toda a viagem por uma 
pessoa encarregada pela organização; 

 IVA, taxas hoteleiras.  

 

PREÇO: 710,00€ 
 

DOCUMENTAÇÃO: 

Todos os participantes deverão possuir em ordem a sua 
documentação pessoal: 
1 – Cartão de Cidadão ou passaporte; 
2- Autorização de saída do país para menores não acompanhados  
     dos pais; 
3 - Cartão Europeu de Seguro de Doença; 
 
NOTA:  

(1) A viagem só se realiza com um número mínimo de 40 
participantes; 
 (2) A Organização reserva-se o direito de alterar o programa 
consoante as circunstâncias e necessidades (fenómenos da 
natureza, greves, etc...) 

(3) Todas as normas da DGES e do Turismo De Portugal serão 
cumpridas.  

 


