
Eurodisney - ParisLazer e Tempos Livres / Sul

13 a 15 de julho de 2015

1º Dia - 13 julho (segunda) - LISBOA / DISNEY PARIS

Comparência dos participantes no Aeroporto de Lisboa cerca de 2 horas antes da partida. Assistência nas formalidades
Programa

de check-in e embarque para partida às 06h55 com destino a Paris em voo direto TAP.

Chegada às 10h20 e transfer para o Hotel Cheyenne na Disney.

Dia inteiramente livre para diversão nos Parques Disney, aconselhando para o dia de hoje o Parque Disneyland,

perdendo-se pelas suas zonas distintas de diversão: Frontierland, Adventureland, Fantasyland, Discoveryland,

terminando a saudar toda a família Disney numa fabulosa parada de personagens na Main Street USA.

De regresso ao hotel, sugerimos uma nova passagem pela Disney Village, atravessando o lago principal ao entardecer.

Alojamento no hotel.

2º Dia - 14 julho (terça) - DISNEY PARIS

Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia inteiramente livre para diversão nos Parques Disney, aconselhando para o dia de

hoje o Parque Walt Disney Studios e divertir-se com as suas fantásticas atrações, desde as temáticas do mundo da Pixar

(Toy Story), como acompanhar o pequeno Nemo na sua aventura pelos oceanos, brincar com o Lilo e o Stitch, fazer

parte do elenco do filme “Armageddon” e para emoções mais fortes andar numa trepidante montanha russa ao somparte do elenco do filme “Armageddon”, e para emoções mais fortes, andar numa trepidante montanha russa ao som

estridente do Rock & Roll ou ainda sofrer arrepios de morte, na temível Torre “The Hollywood Tower Hotel”.

Alojamento no hotel.

3º Dia - 15 julho (quarta) - DISNEY PARIS / LISBOA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia inteiramente livre para diversão nos Parques Disney.

Em hora a combinar, transporte ao Aeroporto de Paris / Orly. Assistência nas formalidades de embarque e partida de

Paris pelas 18h05 com destino a Lisboa em voo direto da TAP.

Chegada a Lisboa ao Aeroporto da Portela cerca das 19h30.



Eurodisney - ParisLazer e Tempos Livres / Sul

Sócios Efetivos e Auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2): 644,00 €;                             Suplemento Single: 169,00 €;
Quarto Triplo (x3): 594,00 €;                              Quarto Quádruplo (x4): 566,00 €.
Por Criança (2/11 anos) partilhando o quarto com 2 Adultos:                    376,00 €.
OPCIONAL: Jantar e espetáculo no BUFFALO BILL - Adultos = 52,00 € - Crianças = 40,00 €.

Outros Sócios Auxiliares:
Quarto Duplo (x2): 656,00 €;                              Suplemento Single: 169,00 €;
Quarto Triplo (x3): 606 00 €; Quarto Quádruplo (x4): 578 00 €

Custos

Quarto Triplo (x3): 606,00 €;                               Quarto Quádruplo (x4): 578,00 €.
OPCIONAL: Jantar e espetáculo no BUFFALO BILL - Adultos = 52,00 € - Crianças = 40,00 €.

Débito poderá ser fracionado em 8 vezes, em: 24 de abril, 25 de maio, 25 de junho, 24 de julho, 25 de 
agosto, 25 de setembro, 23 de outubro e 25 de novembro de 2015.

Débito único em 25 de junho de 2015.

Incluído:
 P é Li b / P i / Li b l di t TAP di it t t d 23 k d b Passagem aérea Lisboa / Paris / Lisboa em voos regulares diretos TAP com direito ao transporte de 23 kg de bagagem;
 Acompanhamento Tryvel;
 Pacote de 2 noites / 3 dias entradas nos Parques com alojamento no Hotel Cheyenne com pequeno-almoço incluído;
 Navette gratuita do Hotel para os Parques Disney;
 Entradas na Disney: 3 dias / 2 Parques;
 Seguro de Viagem;
 Bolsa de documentação Tryvel contendo material informativo sobre os locais a visitar;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível, no valor aproximado de € 129,45 à data de 24.11.2014 (a reconfirmar e

li l d i ã d d ã )atualizar na altura da emissão da documentação).

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50 a título de Taxa
de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico Tryvel.

Inscrições limitadas a partir das 09:00 de 2 de março e até ao dia 30 do mesmo mês.

A 6 de abril informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas
Diversos

A 6 de abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com
qualquer dos participantes durante esta viagem.

Organização Técnica: TRYVEL Lda. | Av. Dq. de Loulé, 72 - 3º, 1050-091 Lisboa | NIF 510696678 | R |
Comercial 510696678 | Cap. Social €30.000.

INSCRIÇÕES FECHADASEuroDisney - Paris


