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FUTUROSCOPE
+5 Dias
PARIS
/ 4 Noites

Desde

684€

Preço por pessoa

Descritivo do Programa:

Valores para grupo mínimo de 30 participantes.

1º Dia - Lisboa / Paris
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Formalidade de embarque e saída em voo
regular com destino a Paris. Chegada ao Aeroporto e transfer ao hotel, com panorâmica com guia.
Check in no Hotel e jantar perto do mesmo
2º Dia - Paris
Pequeno-almoço no hotel, visita à Torre Eiffel e passeio de barco no Sena. Resto de dia livre para
atividades lúdico-culturais a definir pelos Professores. À noite jantar em restaurante típico perto do
Hotel
3º Dia - Paris / Poitiers / Futuroscope
Pequeno-almoço, check out, transfer em hora a definir para a estação de comboios. Tgv de paris
para Poitiers / Futuroscope. Chegada ao fim da tarde check in no hotel e jantar.
4º Dia - Futuroscope
Dia livre no Parque para usufruir de todas as experiências, espectáculos e simuladores que este
fantástico parque virado para Ciência e Futuro, tem para oferecer. Almoço e jantar no parque, espetáculo noturno ao ar livre no “super” anfiteatro.
5º Dia - Futuroscope / Paris / lisboa
Pequeno-almoço no hotel, último dia no parque com almoço incluído, em hora a combinar saída
para o comboio e tgv para o aeroporto.
Formalidades de embarque e partida no voo com destino a Lisboa.

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•

Voo directo Lisboa / Paris / Lisboa em classe económica
Transfer Aeroporto / Hotel em Paris com panorâmica com guia half day
2 Noites de alojamento em Paris em Hotel Tipo Ibis com pequeno-almoço
2 Jantares em Paris
Bateau Mouges à noite + Torre Eiffel (2º Andar)
Transfer Hotel estação de comboio
Tgv Paris / Futuroscope / aeroporto
2 noites de alojamento com pensão completa no parque do Futuroscope com 2 dias de entrada, almoços no
parque
• Seguro turístico
• Taxas de aeroporto segurança e combustível (sujeitas a alterações legais por parte da companhia aérea)

Não Inclui
• Outras despesas que não venham devidamente especificadas
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Se estás interessado neste destino, entra em contacto connosco para fazermos o programa à tua medida!
mailto:info@youngo.pt

tel:+351210436970

