Paris

Escapada a Madri, Barcelona e Paris em trem A partir de 1.340 €
10 Dias

3

Visitando: Madri / Barcelona / Paris
3

Saídas 2019-2020

Paris

A MADRI: DOMINGOS E QUINTAS-FEIRAS
2019
De 1 de abril até 29 de março de 2020

Dia 1º: Brasil – Madri
Chegada ao aeroporto de Madri e na continuação, traslado privativo ao hotel selecionado.
Restante do dia livre para descobrir e conhecer
a chamada Vila e Corte, suas avenidas, Praça de
Cibeles, Praça de Netuno, seu pitoresco bairro
Austrias e Praça Maior. Neste lugar você encontrará alguns bares típicos onde poderá desfrutar
das saborosas “tapas”. Acomodação no hotel.
Dia 2º: Madri
Café da manhã buffet. Dia livre para visitar a
cidade e seus lazeres com o tour HOP-ON
HOPOFF, que permite subir e descer do ônibus
nas diferentes paradas segundo sua preferência
e durante todo o dia, passando pelos principais
pontos de interesse: Museu do Prado, Porta de
Alcalá, Cibeles, Palácio Real, Porta do Sol, etc.
Explicações durante o passeio com auriculares.
Acomodação no hotel.
Dia 3º: Madri
Café da manhã buffet. Dia livre para seguir conhecendo a cidade e seus monumentos. Também
sugerimos contratar um passeio opcional a Toledo ou ao Escorial e Vale dos Caídos. Acomodação no hotel.
Dia 4º: Madri - Barcelona
Café da manhã buffet e check-out. Na hora prevista, o passageiro deverá dirigir-se a estação
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para embarque em trem AVE com destino a Barcelona. O trajeto terá duração aproximada de
3 horas. Chegada em Barcelona e check-in no
hotel. Restante do dia livre para passear e conhecer a cidade. Acomodação no hotel.
Dia 5º: Barcelona
Café da manhã buffet. Dia livre para visitar a cidade
e seus lazeres com o tour HOP-ON HOPOFF, que
permite subir e descer do ônibus nas diferentes
paradas segundo sua preferência e durante todo
o dia, passando pelos principais pontos de interesse: Praça da Cataluña, Catedral, Bairro Gótico,
Barceloneta, Porto Olímpico, Sagrada Família,
Parc Güell, A Pedrera, Praça da Espanha, Avenida
Diagonal, etc. Explicações durante o passeio com
auriculares. Acomodação no hotel.
Dia 6º: Madri - Barcelona
Café da manhã buffet. Dia livre para seguir desfrutando desta impressionante cidade ou relaxar
na praia. Sugerimos uma visita a Montserrat,
lugar onde encontra-se o Santuário da Virgem
de Montserrat, A Moroneta, estátua romântica
do século XII. Acomodação no hotel.
Dia 7º: Barcelona - Paris
Café da manhã buffet e check-out. Na hora prevista, o passageiro deverá dirigir-se a estação
para embarque em trem de alta velocidade
AVE/TGV com destino a Paris. O trajeto terá

duração aproximada de 6 horas e 30 min. Chegada em Paris e check-in. Restante do dia livre
para conhecer a Cidade da Luz como também
é conhecida, cruzar as suas pontes, passear pelo
elegante bairro da Opera, pela Rive Gauche, St.
Germain e bairro latino. Acomodação no hotel.
Dia 8º: Paris
Café da manhã no hotel. Dia livre para visitar a
cidade e seus lazeres com o tour HOP-ON HOPOFF, que permite subir e descer do ônibus nas
diferentes paradas segundo sua preferência e
durante todo o dia, passando pelos principais
pontos de interesses: avenidas e monumentos
da cidade, Museu do Louvre, Notre-Dame, Campos Elíseus, Inválidos, Torre Eiffel, Trocadero,
Arco do Triunfo, A Madeleine, Opera Garnier,
etc. Explicações durante o passeio com auriculares. Acomodação no hotel.
Dia 9º: Paris
Café da manhã no hotel. Dia livre para seguir visitando a cidade ou realizar um passeio opcional
ao Palácio de Versalhes, que foi durante séculos
residência real. Acomodação no hotel.
Dia 10º: Paris - Brasil
Café da manhã buffet. Em horário apropriado,
traslado privativo ao aeroporto para embarque
em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.
Até uma próxima viagem!
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3
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O Tour Inclui

• Traslados privativos do aeroporto para o
hotel em Madri e do hotel de Paris para o
aeroporto;
• 3 noites de hospedagem em Madri, 3 noites
de hospedagem em Barcelona e 3 noites de
hospedagem em Paris nos hotéis selecionados com café da manhã;
• Bilhetes de trem entre as diferentes cidades
segundo indicado no itinerário, em classe
turística;
• Tour HOP-ON HOP-OFF, válido para 1 dia em
Madri, 1 dia em Barcelona e 1 dia em Paris. O
ônibus pode ser tomado no terminal ou em
qualquer parada mais próxima ao hotel onde
está hospedado para começar a visita.
NOTA IMPORTANTE:

• Preços não válidos durante feiras, datas e eventos
especiais.
• Os traslados hotel/estação/hotel não estão incluídos.
• BARCELONA e PARIS CITY TAX: pagamento direto
no hotel pelo cliente. Taxa cobrada por noite e por
pessoa.

Hotéis previstos ou similares
Preço por pessoa em € EUROS

€

Iti: ST011

Melia Princesa 5*/Hcc St Moritz 4*/Roblin 4*
Premium

Iti: ST013

Rafael Ventas / Hcc Regente / Le Voltaire
Superior

Saídas

H. Duplo

H. Individual

H. Triplo

Saídas

H. Duplo

H. Individual

H. Triplo

Nov-Mar

1.560
1.810
1.625

2.750
3.305
2.675

1.680
1.795
1.660

Nov-Mar

1.325
1.690
1.540

2.590
2.570
2.285

1.660
1.555
1.455

Mar-Jun / Set-Out
Jul-Ago

Rafael Ventas / Hcc Taber / Montblanc / Opera / Lafayette
Confort
Saídas

H. Duplo

H. Individual

H. Triplo

Nov-Mar

1.340
1.445
1.310
1.510

2.070
2.235
2.023
2.365

1.285
1.355
1.260
1.395

Mar-Jun
Jul-Ago
Set-Out

Mar-Jun / Set-Out
Jul-Ago
Iti: ST012

Pacotes Stampas não incluem seguro viagem.
• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 15.

Stampas: Espanha, Portugal e Europa
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