Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias
Programa preliminar sujeito a concretização em função do número de adesões.

PARIS, DISNEY E FUTUROSCOPE
22 a 27 de março 2020

Uma viagem à Disney e Futuroscope, sinónimo de passagem
pelo mundo do sonho e da fantasia. Momentos inesquecíveis,
sorrisos e brilhos no olhar... Deixe-se contagiar por esta
aventura de encantar...
1º DIA – ESCOLA – SALAMANCA ...
Partida às 09h00 da Escola em direção a Paris, passando ao largo de Burgos e S. Sebastian. Noite
em viagem.
2º DIA – … TOURS – EURODISNEY / PARIS
Chegada e dia dedicado a Eurodisney, mundo criado a partir do imaginário de Walt Disney.
Deixe-se levar pelos sonhos e aprecie o mundo encantado dos desenhos animados,
com as personagens, os ambientes de sonho e fantasia e todos os espetáculos associados.
Um dia passado num mundo recreativo, com muita diversão, animação e realismo.
Almoço. Jantar em restaurante. Alojamento em Hotel Ibis ou similar.
3º DIA – PARIS
Início das visitas à capital francesa, uma das mais importantes e visitadas do mundo, com
inúmeras atrações culturais, monumentais e artísticas. Visita interior ao Museu do Louvre ou Museu
D´Orsay ( sujeito a disponibilidade ). De tarde, continuação das visitas e cruzeiro no rio Sena no
célebre Bateaux Parisien. Jantar em restaurante. Torre Eiffel ( exterior ). Visita panorâmica noturna à
cidade em autocarro, com paragem no Hard Rock Cafe. Alojamento.
4º DIA – PARIS – VERSAILLES – POITIERS
Continuação das visitas a Paris, com destaque para Montmartre, a imponente Basílica do Sacré
Couer, Place du Tertre. Continuação pela margem esquerda do rio Sena: Catedral de Notre-Dame
(exterior); ilha de la Cité local onde a cidade nasceu há 2000 anos; Trocadero, Arco do Triunfo mandado construir por Napoleão Bonaparte e a famosa avenida dos Campos Elíseos. Ao início da tarde,
partida para Versailles. Visita interior ao magnífico palácio de Versailles. Continuação para Poitiers.
Jantar e alojamento no Hotel du Futuroscope.
5º DIA – POITIERS / FUTUROSCOPE ...
Dia dedicado ao Futuroscope, o famoso “Parque Europeu da Imagem”. Um mundo futurista
dividido em 4 temas: sensação, descoberta, imaginação e emoção. Uma divertida visão do futuro.
Jantar no interior do parque. Após o espetáculo noturno, início da viagem de regresso a Portugal.
Noite em viagem.
6º DIA – ... – ESCOLA
Almoço livre no percurso. Chegada a Portugal e continuação para a Escola.

PREÇO POR PESSOA:
515 €
530 €
555 €

Mínimo 50 participantes		
Mínimo 45 participantes
Mínimo 40 participantes

INCLUI:
Circuito em autocarro de turismo; Alojamento e
pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares, em
quartos múltiplos e alguns duplos; Pensão Completa - desde o almoço do 2º ao jantar do 5º dia; Acompanhamento
por nosso Guia durante todo o circuito; Entrada na Eurodisney, Cruzeiro no Sena (1h), Museu do Louvre ou Museu
D´Orsay ( sujeito a disponibilidade ), Palácio de Versailles
e Futuroscope; Taxas hoteleiras, serviços e IVA ; Seguro
Multiviagens Escolas.
EXCLUI:
Bebidas às refeições (exceto água); Extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencionado como incluído.
NOTAS:
- Reserva do Museu do Louvre é da responsabilidade da escola.
- A primeira e últimas noites serão passadas em viagem.

Fim da viagem e dos nossos serviços.
Proposta de 09 de outubro de 2019
Programa a cargo de Pinto Lopes Viagens com o RNAVT n.º 2070
Rua Pinto Bessa, 466, 4300-428 Porto, +351 222 088 098 • Rua Viriato, 1A (Picoas), 1050-233 Lisboa, +351 213 304 168 • plvescolas.com • escolas@pintolopesviagens.com
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