

1º dia

De manhã : Saída de local a determinar para 
Paris em autocarro de turismo. Viagem directa com 2 motoristas.

2º dia
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De manhã : Visita aos jardins e ao Château de 
Chambord. 
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De tarde : Curta paragem na Cathédrale de Chartres. Chegada a Paris ao fim do dia.

3º dia
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10H00 - Visita ao Musée d’Orsay.


De tarde : Visita à Cathédrale Notre-Dame de Paris e 
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La Défense.


De noite : Passeio nocturno pelo Sena em 
	“bateau-mouche”.

Paris / EuroDisney / Futuroscope

4º dia
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10H00 - Visita à EuroDisney de Paris.

22H30 - Regresso ao hotel.

5º dia
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De manhã : Visita à
Basilique du Sacré
Cœur, Place du
Tertre e passeio a
pé por Montmartre.
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De Tarde :. Visita ao Musée du Louvre.
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18H00 : Visita à Tour Eiffel, subida ao piso mais alto. 
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Noite : Passeio nocturno de
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 autocarro pelos Champs Elysées, Arc de Triomphe, Tour Eiffel e 		   Moulin-Rouge.









6º dia

07H30 - Saída para Poitiers para visita do
file_22.jpg


file_23.wmf


Futuroscope.

20H45 - Féerie nocturne 
      no Futuroscope
      "Le miroir d’Uranie " ou "La Forêt des Rêves”.


22H00 - Regresso a Portugal.

7º dia

20H00 - Chegada prevista a local a determinar.

Preço 397 € (conforme a época)
(suplemento de 43 € p/ 1/2 pensão nos dias alojados em hotel)
O preço inclui : 
- Transporte em autocarro de Turismo, portagens.
- Transporte diário hotel / Paris / hotel.
- Alojamento em hotel na zona de Paris,
  com  pequeno almoço "Continental" em
  quartos triplos c/ WC / duche / TV (4 noites).
- Visita aos jardins e ao Château de Chambord.
- Entrada na Cathédrale de Chartres (livre).
- Deslocações do grupo dentro de Paris.
- Entrada no Musée d’Orsay.
- Entrada na Notre-Dame de Paris (livre).
- Passeio nocturno em “bateau mouche”.
- Transporte hotel / EuroDisney / hotel e entrada na EuroDisney.
- Entrada na Basilique du Sacré Cœur (livre).
- Entrada no Musée du Louvre.
- Subida ao piso mais alto da Tour Eiffel.
- Passeio nocturno de autocarro por Paris.
- Transporte e entrada no Futuroscope.
- Espectáculo nocturno no Futuroscope.
- Seguro de Assistência em viagem. 
- Um acompanhante da organização. 

N.B. A organização reserva-se o direito de 
alterar o programa consoante as circunstâncias
e necessidades pontuais.

* Inscrições limitadas.
Informações : 
M. Manuel Mendonça (      manmen@iol.pt
                                                      962 902 658 / 917 479 865 
Associação Portuguesa dos Professores de Francês


