
Lazer e Tempos Livres

Programa
20 a 26 de Maio 2012                LONDRES e PARIS

VIAGENS / NORTE

Dia 20 (Domingo) - PORTO OU LISBOA – LONDRES
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida do voo indicado. Formalidades de embarque e partida 
com destino a Londres. Chegada a LGW (passageiros do Porto) ou LHR (passageiros de Lisboa), transfer
ao seu Hotel, encontro com o guia acompanhante para check in e partida em conjunto com todos os 
participantes para o centro da cidade. Resto da tarde livre na zona onde se encontra a roda do Millenium e 
a Abadia de Westminster, para um primeiro contato com a cidade. Jantar em restaurante local seguido de 
passeio noturno com uma bebida incluída num típico pub londrino. Regresso ao Hotel para Alojamento.

Dia 21 (Segunda) - LONDRES
Pequeno-almoço. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e o Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar 
Square, Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Continuação da nossa visita à Torre de Londres, 
onde se encontram as Jóias da Coroa (entrada incluída). Almoço em restaurante local e transporte ao 
Museu Britânico, tempo livre para visitar livremente este Museu, com os frisos do Partenon e uma 
impressionante secção de egiptologia, etc. Resto de tarde livre. Em hora a indicar, reunião com o vosso 
guia e jantar em restaurante local com regresso ao Hotel para Alojamento.

Dia 22 (Terça) - LONDRES
Pequeno-almoço inglês. Partida para excursão com guia local a Oxford e a Windsor. Visitaremos o Castelo 
de Windsor, o maior e mais antigo dos habitados no mundo, sendo uma das residências oficiais da 
monarquia britânica, e Oxford, também chamada “A Cidade das Agulhas de Sonho”, para descrever a 
harmonia arquitetónica dos seus edifícios e famosa em todo o mundo pelos seus Colégios universitários. 
Almoço em restaurante local. Regresso ao centro de Londres. Jantar em restaurante local com regresso ao 
Hotel para Alojamento.

Dia 23 (Quarta) - LONDRES - PARIS
Pequeno-almoço. Partida para a costa para travessia do canal da Mancha num agradável mini cruzeiro. 
Desembarque em Calais e continuação da viagem em autocarro para Paris. Chegada e início da visita 
panorâmica: as Praças da Concórdia e da Ópera, Campos Elísios, o Arco do Triunfo, os Bairro Latino e de 
Saint-Germain, Boulevards, etc. Transfer ao vosso hotel para jantar e alojamento.

Dia 24 (Quinta) - PARIS
Pequeno-almoço Partida para visita ao Palácio de Versalhes e os seus belos jardins símbolo da monarquiaPequeno-almoço. Partida para visita ao Palácio de Versalhes e os seus belos jardins, símbolo da monarquia 
francesa em todo o seu esplendor. Almoço e regresso a Paris para subir à Torre Eiffel e descobrir a vista 
sobre a cidade, e por último, passeio em Bateaux Mouche pelo Sena. Jantar em restaurante local e regresso 
ao vosso hotel para alojamento.

Dia 25 (Sexta) - PARIS “CIDADE DA LUZ”
Pequeno-almoço. Partida para visita à Catedral de Notre Dame e ao Museu do Louvre, com obras-mestras 
da antiguidade, como a Vénus de Milo, até à Pirâmide de aço e vidro do arquiteto Leoh Ming Pei que dá 
acesso ao museu. Almoço em restaurante local. De tarde a visita ao bairro de Montmatre com o seu guia 
acompanhante. Tempo livre neste bairro típico parisiense, que pode aproveitar para compras ou conhecer 

B íli d S é C J t t t l l id d i it P i Il i d i ta Basílica do Sacré Coeur. Jantar em restaurante local seguido de visita a Paris Iluminado, uma nova vista 
sobre os principais monumentos da cidade desta vez iluminados. Regresso no fim ao seu Hotel para 
alojamento.
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Dia 26 (Sábado) - PARIS - PORTO OU LISBOA
Pequeno-almoço. Já com o check-out efetuado e as malas no autocarro, partida para o centro de Paris. Tempo 
livre e em hora a combinar com o seu guia encontro de todos para Almoço em restaurante locallivre e em hora a combinar com o seu guia encontro de todos para Almoço em restaurante local
e transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo com destino à sua cidade de 
origem. Chegada.

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q.D (x2) € 1.205,00;      Q.S (x1)  € 1.525,00.

Preços para outros sócios auxiliares:
Q.D (x2) € 1.310,00;      Q.S (x1)  € 1.630,00.
Taxas aeroporto: Passíveis de alteração até 20 dias antes da partida (a reconfirmar no momento da 

Custos

p ç p (
emissão).

Os preços incluem:
Passagem aérea; assistência nas formalidades de embarque; circuito em autocarro de turismo de acordo 
com o itinerário; acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas mencionadas no itinerário; 6 
noites de alojamento nos hotéis previstos; todos os pequenos-almoços buffet; 11 refeições indicadas no 
itinerário (bebidas não incluídas; Iva, taxas hoteleiras de turismo e serviço; taxas de aviação no valor de 
145€.

Hotéis previstos ou similares:
Paris – Apogia Paris Hotel 3*+, situado na cidade;
Londres – Novotel London West 4*, situado na cidade.

Exclui:
Refeições não mencionadas;
Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e minibar;
T d ã ti d id t ifi d i l íd

Diversos
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

O débito será efectuado em 3 prestações nos dias 23 de Março, 24 de Abril e 25 de Maio.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube terão um custo mínimo de € 40,00 a título de Taxa de Reserva.

Os interessados devem inscrever-se até 15 de Março.

A 20 de Março informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradasA 20 de Março, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millenniumbcp.
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