
Paris em família 
 

Dia a Dia 

1º dia - Brasil / Paris 

Saída do Brasil com destino a Paris. 

2º dia - Paris 

Chegada em Paris. Transporte do aeroporto ao hotel. Dia livre. 

3º dia - Paris 

Após café da manhã no hotel, transporte para os parques da Disneyland Paris para visita de 1 

dia 2 parques (Disneyland Park e Walt Disney Studios Park) e aproveite o melhor que cada 

parque pode oferecer a você. Ao término da visitação transporte com retorno para o hotel. 

Hospedagem. 

4° dia - Dia Livre 

Café da manhã no hotel. Sugestão de passeio (não incluso no pacote) - Passeio panorâmico. 

Para conhecer os principais pontos turísticos (duração aproximada de 04h00) de Paris com 

parada para fotos. Os destaques são a Praça da Concórdia, o Museu do Louvre, as margens do 

rio Sena com suas charmosas pontes, Ilha de La Cité, o Palácio da Justiça, a Catedral de Notre-

Dame com parada e tempo livre, Hotel de Ville (prefeitura), o bairro latino com a Sorbonne e o 

Panthéon, o arco do Triunfo, a avenida dês Champs-Elysées, a Torre Eiffel, Lês Invalides, a 

Ópera Garnier, Montmartre com parada próxima à Basílica de Sacre-Coeur e a Praça do Tertre, 

onde ficam grande parte dos artistas parisienses. Hospedagem. 

5º dia - Dia livre 

Café da manhã no hotel. Sugestão de passeio (não incluído no pacote) - Paris by Night. À noite, 

o passeio Paris by Night começa em um cruzeiro pelo rio Sena, nos charmosos barcos 

conhecidos como bateaux-parisiens. Através das janelas panorâmicas destes barcos, 

contemplamos os monumentos iluminados de Paris, junto às pontes do Sena. Depois deste 

maravilhoso cruzeiro, continuamos o passeio para descobrir a Cidade Luz com suas obras 

iluminadas de maneira espetacular. Hospedagem. 

6º dia - Dia livre 

Café da manhã no hotel e saída para o aeroporto de volta ao Brasil. 

 7º dia - Paris / Brasil 

Chegada ao Brasil. 

 


