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Londres e Paris - Duas Capitais 
 
 
 

 

 
 
 
 
DIA 01 – 25/04/2023 - SEGUNDA-FEIRA 
LONDRES - Chegada e traslado ao hotel. Às 19h30, terá lugar a reunião com o guia na recepção do 
hotel. Pernoite no hotel em Londres. 
 
DIA 02 – 26/04/2023 - TERÇA-FEIRA 
LONDRES - Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica com  Parlamento com o Big Ben, Abadia 
de Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Regent Street, bairros residenciais, Hyde Park, 
etc. Continuaremos a visita para testemunhar a mudança da guarda no Palácio de Buckingham.  
Visita opcional a Windsor. Pernoite no hotel em Londres. 
 
DIA 03 – 27/04/2023 - QUINTA-FEIRA  
LONDRES - CANAL DA MANCHA – PARIS - Café da manhã.Saída para Folkestone onde pegamos 
"Le Shuttle" atravessando o Canal da Mancha pelo Eurotúnel. Chegada a Calais e continuamos pela 
estrada até Paris. À noite, visita incluida de Paris iluminada. Pernoite no hotel em Paris. 
 
DIA 04  - 28/04/2023 - SEXTA-FEIRA  
PARIS - Café da manhã. Visita panorâmica com Champs Elysées, Place de la Concorde, o Arco do 
Triunfo, Opera, Quartier Latin, Sorbonne, o Panteão etc.  Tarde livre para visita opcional de Palácio e 
Jardins Versalhes. Pernoite no hotel em Paris. 
DIAS ERIAL24 / 9 países) 
DIA 05 – 29/04/2023 - SÁBADO  
PARIS - Café da manhã. Dia livre. Pernoite no hotel em Paris. 
 
DIA 06 – 30/04/2023 - DOMINGO  
PARIS - Café da manhã e traslado para o aeroporto. 
 

Fim dos nossos serviços. 
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SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
1. Estadia nos hotéis indicados com café da manhã buffet. 
2. Ônibus de luxo durante todo o percurso. 
3. Traslados de chegada e saída. 
4. Guia acompanhante profissional durante todo o percurso em ônibus, independentemente do 
número de passageiros.  
5. Visitas panorâmicas com guia local em Londres e Paris e muitas visitas com nosso guia local. 
6. Passeio noturno por Paris iluminado. 
7. Trem Eurotúnel ou ferry no trajeto Folkestone/Calais ou Dover/Calais. 
8. Cruzeiro no Reno de uma hora, entre Boppard e St. Goar.  
 
 
 
 

INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: EUR 1.025,00 
 
 

Hotéis previstos ou similares 
CIDADE/HOTEL LOCALIZAÇÃO 
Londres 
Britannia Intl. **** 
Hampton Hilton Ealing ***Sup 

 
(Cidade) 
(Cidade) 

Paris 
Mercure P. Versalles Expo **** 
Novotel Porte D’Orleans **** 

 
(Cidade) 
(Cidade) 

 
 
 

 

EXTENSÃO RENO 
DIA 06 – 30/04/2023 – DOMINGO 
AMSTERDÃ - BOPPARD - CRUZEIRO DO RENO - ST. GOAR – FRANKFURT - Café da manhã. 
Saida para Boppard, onde iremos embarcar num cruzeiro até St. Goar com tempo livre para passear. 
Continuamos nossa jornada até à praça Rommer, em Frankfurt. Alojamento. 
 
DIA 07 – 01/05/2023 - SEGUNDA-FEIRA 
FRANKFURT - Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado para o aeroporto. 
 

Fim dos nossos serviços 

 

 

EXTENSÃO RENO  
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: EUR 1.160,00 
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Hotéis previstos ou similares 
CIDADE/HOTEL LOCALIZAÇÃO 

Ext. Reno  

Frankfurt 
Maritim  **** 

 
 (Centro) 

 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
- Fechamento conforme o câmbio do dia. 
- 25% de entrada (PIX / transferência bancária) e saldo parcelado em até 9x no cartão (valor sujeito 
aos juros da máquina). 
- 25% de entrada (PIX / transferência bancária / boleto) e saldo parcelado no boleto até 30 dias antes 
da data de saída da viagem. 
 

 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

• Passagem aérea. 

• O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados no item serviços 
incluídos. 

• Comidas e bebidas não mencionadas. 

• Extras de caráter pessoal (telefone, lavanderia, etc.). 

• Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens. 
 
 
 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES: 
1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem. 
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta vacina em 
qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto da ANVISA pela 
Carteira Internacional de Vacinação. 
3 - VACINA COVID. Você deve estar com a vacinação completa e o comprovante de vacinação em inglês. 
4 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro. 
5 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, cortes, 
substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item que terá 
prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força maior, alheios à 
vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito a descontos proporcionais 
ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado e contratado EXPONTANEAMENTE 
e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá 
como prioridade: a segurança dos viajantes; a continuação da viagem, a conclusão do roteiro. 
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou ocorrências 
climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e ferroviário, quando houver.  
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta devolverá os 
valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações. 
6 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso contrário, 
ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores. 
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