BARDEM

CIRCUITO EUROPA MADRID - PARIS

❼ DIAS | ❻ NOITES

ITINERÁRIO MADRID - BORDÉUS - PARIS
DIA 1 - SÁBADO • MADRID

MAPAS E NOITES POR CIDADE

Chegada em Madrid e traslado privado até o hotel. O resto do dia será livre até o
horário da reunião combinada com o guia do nosso grupo (às 18:00 hs), que irá
lhes dará as boas-vindas e informá-los sobre as próximas atividades do grupo. O
resto do dia será livre com a possibilidade de um tour opcional para assistir a um
dos melhores espetáculos de flamenco da Espanha, com uma bebida de sua
escolha incluída. Além disso, no caminho, passaremos por ruas emblemáticas da
capital, com sua vida noturna e descubriremos o quão cheia de vida é esta
cidade. Hospedagem em Madrid.

DIA 2 - DOMINGO • VISITA A MADRID

Café da manhã no hotel. Passeio turístico pelas ruas e monumentos principais da
cidade. A Praça de Touros de Las Ventas, o Paseo de la Castellana onde está situado
o centro financeiro de Madrid e o Estádio Santiago Bernabéu. A Praça de Cibeles, a
Porta de Alcalá e a Gran Vía, sua avenida mais cosmopolita. Continuaremos pela
Praça de Espanha e Praça do Oriente onde se encontra o imponente Palácio Real.
A partir de então, seguiremos a pé para explorar a parte mais antiga de Madrid,
conhecida como Madrid de Los Austrias, caracterizada por suas ruas estreitas e
praças, como a Plaza de la Villa, Plaza Mayor e a Puerta del Sol. Teremos umas horas
livre ao redor da Plaza Mayor onde se encontra o famoso Mercado de San Miguel,
um ótimo local para desfrutar de uma tradicional refeição espanhola (não incluída)
de tapas e petiscos. O resto do tempo será livre com a possibilidade de uma
excursão opcional à cidade de Toledo, localizada a 70 km da capital. Toledo foi a
antiga capital da Espanha. Suas ruas e monumentos foram o palco de sua história.
Visitá-la será uma verdadeira viagem ao passado. Além de conhecer os bairros
muçulmano, cristão e judeu, visitaremos o interior da catedral, uma autêntica Bíblia
em pedra ... cuja abóbada se encontra sustentada por 88 colunas e onde, além de
seu magnífico coro e altar-mor, admiraremos uma importante coleção de obras de
El Greco que se encontra na sacristia. Regresso ao hotel. Hospedagem.

DIA 3 - SEGUNDA-FEIRA • MADRID - SAN SEBASTIAN - BORDÉUS

DATAS DE SAIDA - TERÇA-FEIRA

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção ao norte. Atravessaremos a
meseta castelhana até o País Basco para conhecer uma de suas mais belas
cidades: San Sebastian (Donosti). Tempo livre para desfrutar do seu famoso
calçadão na praia de La Concha e do seu centro histórico característico que
oferece uma variada oferta gastronômica (recomendamos provar alguns de seus
famosos petiscos e a cidra local). Continuando a viagem, após cruzar a fronteira
francesa e passar pelos Pireneus, atravessando o bosque de "Les Landes" que ocupa
um milhão de hectares e é o maior bosque da Europa Ocidental, chegaremos até a
capital da região bordalesa: Bordéus. No caminho até o hotel daremos um breve
passeio para ver a famosa Ponte de Pedra sobre o rio Garona, a Place de la Bourse,
a Esplanada de Quincones, as antigas alfândegas. O resto da tarde será livre.
Hospedagem em Bordéus.
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DIA 5 - QUARTA-FEIRA • VISITA A PARIS

Café da manhã no hotel. Pela manhã, faremos um longo passeio turístico pela
cidade. Visitaremos o Champs-Elysées, o Arco do Triunfo, a Praça da Concórdia, o
impressionante Louvre, o Museu d'Orsay, o Hôtel de Ville, a Catedral de Notre Dame, o
Panteão, o Quartier Latin, a Universidade Sorbonne, o Hôtel des Invalides, o Palácio de
Luxemburgo, a Ópera Garnier e, naturalmente, a Torre Eiffel (visitas externas). O resto
do dia será livre. Há a possibilidade fazer uma visita opcional ao imperdível museu
Louvre. Entraremos, com reserva, no maior e um dos mais importantes museus do
mundo. Nosso guia lhe revelará os segredos da Mona Lisa, da Vitória de Samotrácia,
da Vênus de Milo e muitas outras obras de arte, aprofundando-se nestas obras de
uma forma agradável. (Entrada incluída, sem filas de espera). Depois do jantar,
teremos a possibilidade de passar uma noite mágica na cidade de amor, com o
nosso tour opcional que nos levará a navegar pelo Rio Sena. Um cruzeiro que nos
revelará toda a magia das margens do rio. A seguir, visitaremos o mundialmente
famoso cabaré "Lido de Paris", com o seu recente e magnífico show "Merveilles"! Está
incluída meia garrafa de champanhe por pessoa. Hospedagem.

DIA 6 - QUINTA-FEIRA • PARIS

Café da manhã no hotel e dia livre. Posibilidade de fazer uma visita opcional
de meia jornada ao palácio e aos jardins de Versalhes e ao bairro de
Montmartre. O Palácio de Versalhes foi a magnífica residência do Rei Sol,
com seus luxuosos salões e apartamentos, suas obras de arte e seus fantásticos jardins. Queremos transmitir a emoção de vivenciar um dia na corte do
rei da França (entrada incluída e sem filas). Ao regressar a Paris, iremos
conhecer o bairro boêmio de Montmartre e uma vez ali, caminhar por suas
ruas e praças retratadas por seus artistas em suas obras e vendidas no próprio
bairro. Nesta colina visitaremos a Basílica do Sagrado Coração e teremos
tempo para um petisco. Que tal provar um dos famosos crepes franceses?
(não incluído). Ao final do passeio, regresso ao hotel. Hospedagem.
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AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO

05
03
16
01
07
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TEMPORADA ALTA 01/04 - 30/06 • 01/09 - 30/10
DBLB

€ 980,00

TPLP

SS

SUP. MP

€ 882,00

€ 192,00

€ 180,00

TEMPORADA MEIA 01/07 - 31/08
DBLB

TPLP

SS

SUP. MP

€ 880,00

€ 792,00

€ 168,00

€ 180,00

O PREÇO INCLUI
-

Traslado em automóvel de lujo particular nos dias da chegada e da partida.
Hospedagem em hotéis de 4 estrelas com café da manhã incluído
Ônibus de luxo com ar condicionado e Wi-Fi durante toda a viagem.
Fones de ouvido durante toda a viagem.
Acompanhamento de Tour leader durante toda a viagem.
Guias locais em Madrid e Paris
Passeio turístico com tour leader em San Sebastian, Bordéus e Vale do Loire

O PREÇO NÃO INCLUI
- Taxas de estadia (imposto municipal)
- Visitas opcionais
- Tudo o que não está mencionado na descrição do que se inclui no preço

DESCONTOS PARA CRIANÇAS:
• Menores de 3 anos:
Não pagam importe algum sen ter direito a serviço de meia pensão. Os pais pagaram
diretamente os serviços que puderam utilizar (berço, etc.).
A meia penção não está incluida mas pode se incluir sob pedido.
• De 3 a 8 anos:
Desconto do 30 % no preço da dupla com direito a lugar em autobus e cama.
• Crianças de 9 a 11 anos:
Desconto do 20% no preço da dupla com direito a lugar em autobus e cama.
•
Se consideram para todos os efeitos tarifarios como adultos.

DIA 7 - SEXTA-FEIRA • PARIS

Café da manhã no hotel. Traslado do hotel ao aeroporto de Paris,
na hora combinada.
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PREÇOS POR PESSOA - MADRID / PARIS

DIA 4 - TERÇA-FEIRA • BORDÉUS - VALE DO LOIRE - PARIS

Café da manhã e saída através da região de Cognac. Será uma verdadeira
maravilha deleitarnos durante viagem com os alinhamentos perfeitos de vinhedos
onde é cultivado, de acordo com Victor Hugo, "o licor dos deuses". Visitaremos, por
sua vez, a região central francesa cortada de leste a oeste pelo rio Loire e por seu
famoso Vale, incrivelmente fértil em termos de agricultura e povoado de inúmeros
castelos. Ao passar por Tours, faremos um desvio por uma pequena estrada que
percorre o rio Loire, a partir da qual poderemos admirar algumas destas fortalezas
palacianas. Parada e tempo livre para desfrutar de um dos seus famosos castelos.
Continuamos em direção a Paris. No final da tarde, terão a oportunidade de
desfrutar da visita opcional "Paris Iluminado." Hospedagem em Paris.
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