
24 Stampas: Espanha, Portugal e Europa

• 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 € 10.

Londres

A partir de 1.025
7 Dias
Visitando:  Londres / Paris

Londres e Paris em Eurostar

• Traslado privativo de chegada em Londres e 
saída em Paris. 

• Acomodação e café da manhã nos hotéis 
selecionados, 3 noites em Londres e 3 noites 
em Paris. 

• Bilhete de trem entre Londres e Paris segundo 
indicado no itinerário, em classe turista. 

• Tour HOP-ON HOP-OFF em Londres, válido 
para 1 dia + cruzeiro pelo rio Tamisa. 

• Tour HOP-ON HOP-OFF em Paris, válido para 
1 dia. Para realizar as visitas, os passageiros 
deverão dirigir-se aos terminais onde saem 
os ônibus para começar as visitas em ambas 
cidades.

O Tour IncluiSI

2019
De 1 de abril até 29 de março de 2020

Saídas 2019-2020
A LONDRES: SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS

Dia 1º: Brasil – Londres
Chegada ao aeroporto de Londres e na conti-
nuação, traslado privativo ao hotel selecionado. 
Restante do dia livre para conhecer a cidade, 
realizar compras ou desfrutar de alguns de seus 
inumeráveis pubs. Acomodação no hotel.

Dia 2º: Londres
Café da manhã. Dia livre para visitar a cidade e 
seus lazeres com o tour HOP-ON HOP-OFF, que 
permite subir e descer do ônibus nas diferen-
tes paradas segundo sua preferência e durante 
todo o dia, passando pelos principais pontos de 
interesse: Picadilly Circus, London Eye, Buckin-
gham Palace, Abadia de Westminster, Big Ben, 
Catedral de St. Paul, e também poderá desfrutar 
de um passeio de barco pelo rio Tamisa. Expli-
cações durante o passeio com auriculares. Aco-
modação no hotel.

Dia 3º: Londres
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando a 
cidade ou realizar alguma visita opcional. Aco-
modação no hotel.

Dia 4º: Londres - Paris
Café da manhã e check-out. Na hora prevista, 

o passageiro deverá dirigir-se a estação para 
embarque em trem EUROStar com destino ao 
Eurotunel para cruzar o Canal da Mancha. Du-
ração aproximada da viagem são de 3 horas e 30 
min. Chegada em Paris e check-in. Tempo livre 
para conhecer a Cidade da Luz, como também 
é conhecida, cruzar suas pontes, passear pelo 
elegante bairro da Opera ou bairro latino. Nesta 
região poderá desfrutar do ambiente parisino 
assim como diversos restaurantes e terraços. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º: Paris
Café da manhã. Dia livre para visitar a cidade 
e seus lazeres com o tour HOP-ON HOP-OFF, 
que permite subir e descer do ônibus nas di-
ferentes paradas segundo sua preferência e 
durante todo o dia, passando por suas princi-
pais atrações, Museu do Louvre, Notre-Dame, 
Campos Elíseus, Inválidos, Torre Eiffel, Troca-
dero, Opera Garnier, etc. Explicações durante 
o passeio com auriculares. Acomodação no 
hotel.

Dia 6º: Paris
Café da manhã. Dia livre para seguir visitando a 
cidade ou realizar uma visita opcional ao Palácio 

NOTA IMPORTANTE: 
• Preços não válidos durante feiras, datas e eventos especiais. 
• LONDRES: traslados baseados no aeroporto de Heathrow, suplemento traslados aeroportos Gatwick e Luton: 

xx € por pessoa e trajeto. (Mínimo 2 pessoas) 
• PARIS: traslados baseados nos aeroportos de Orly e Roissy-Charles de Gaulle, pedimos que consulte suple-

mento em outros aeroportos. Taxas de estadia não incluída no preço, pagamento direto no hotel.

Pacotes Stampas não incluem seguro viagem
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Saídas H. Duplo H. Individual

Nov-Fev 1.415 2.435

Abr-5 Mai 2.015 2.610

6 Mai-Out 1.635 2.935

15 Jul-1 Set 1.415 2.435

Melia White House Iti: ST029 / New Roblin 4*

Saídas H. Duplo H. Individual H. Triplo

Nov-Fev 1.070 1.940 1.065

Mar-15 Jul 1.260 2.155 1.140

Set-Out 1.045 1.670 995

15 Jul-1 Set 1.025 1.695 1.015

Ibis Earls Court / New Hotel Opera 3* Iti: ST030

Preço por pessoa em € EUROS€
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FRANCIA

de Versalhes, que foi durante séculos resi-
dência real. Acomodação no hotel.

Dia 7º: Paris- Brasil
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado privativo ao aeroporto para embarque 
em voo de regresso. Fim dos nossos serviços. 
Até uma próxima viagem!


