DETALHES – LONDRES, BRUXELAS E PARIS
18 DE JANEIRO – 11 DIAS

www.rdctour.com
+33 6 63 36 46 39

Voos:

SAÍDA: 18 DE JANEIRO DE 2020
BA 248 18JAN GIGLHR HK25 2300 1210
BA 303 28JAN CDGLHR HK25 0730 0750
BA 249 28JAN LHRGIG HK25 1125 2115

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA:
1º DIA – BRASIL/LONDRES - Reunião no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
para embarque em voo com destino aos Londres.
2º DIA – LONDRES - Chegada em Londres onde seremos recepcionados pela nossa
equipe local e seguiremos para o Hotel (Check-in após as 15 horas). Sugerimos um
passeio para conhecer os arredores do hotel onde poderemos fazer nossa refeição
do dia e talvez provar o famoso “ Fish & Chips” londrino. (Refeição não incluída).
3º DIA – LONDRES – CITY TOUR (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da manhã
teremos o nosso City Tour por esta cidade encantadora, incluindo os pontos
turísticos principais como: Big Ben, Praça do Parlamento, Abadia de Westminster,
London Eye , Picadilly Circus, Trafalgar Square e finalizando nosso tour no Palácio de
Buckinham, onde poderemos assistir a troca da guarda Real (Sujeito a confirmação).
À tarde caminharemos pela famosa Oxford Street, repleta de lojas onde podermos
comprar algumas lembranças e voltaremos para a animada Picadilly Circus onde
ficaremos até ao anoitecer para ver os gigantescos outdoors eletrônicos.

4º DIA – LONDRES – BIG BUS (CAFÉ DA MANHÃ) - Logo em seguida ao
café da manhã, sairemos para um dia especial num ônibus de 2 andares,
onde poderemos fazer varias paradas e continuar o tour em seguida.
Sugerimos o opcional a LONDON EYE e MADAME TUSSAUD, o 1º Museu
de Cera onde poderemos tirar fotos com muitos pessoas famosas, desde a
Familia Real até os inesquecíveis Beatles. (Ingresso não incluído)

5º DIA – LONDRES / BRUXELAS – CITY TOUR (CAFÉ DA MANHÃ) - Após
o café da manhã , em horário pre-determinado, teremos nosso transfer para
Estação Ferroviaria onde embarcaremos no trem Eurostar e atravessaremos
o Canal da Mancha. Chegaremos em Bruxelas e teremos nosso city tour que
nos apresentará esta linda capital com seus principais pontos turísticos como
a Grand Place, principal praça da cidade, cercada de vários restaurantes e
bares além da conhecida escultura do Manneken Pis. Passaremos também
pelo Atomium e a Catedral de São Miguel. Noite livre para visitar as lojas de
souvenir ou provar uma das famosas cervejas belgas.
6º DIA – BRUXELAS
(CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da manhã,
sugerimos um opcional a linda cidade de Bruges que conserva toda beleza
medieval. A tarde teremos tempo livre para caminhar pelas ruas de
Bruxelas e conhecer mais um pouco desta cidade.

7º DIA – BRUXELAS/PARIS (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da manhã , em
horário pré-determinado, partiremos em ônibus de luxo com destino a Paris. Chegada
(Check in após 15 horas) Para primeira noite na cidade Luz, sugerimos como opcional
um passeio de barco pelo Rio Sena onde passaremos por muitos ícones iluminados
(OPCIONAL)
8º DIA – PARIS – CITY TOUR (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o Café da manhã, saída
para visita panorâmica da cidade, incluindo Place de la Concorde, Opera, Champs
Elysees, Arco do Triunfo, o bairro de St Germain, os Jardins de Luxemburgo, etc. A
tarde sugerimos visita ao Louvre ( ingresso não incluído)
9º DIA – PARIS (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da manhã , sugerimos uma visita
opcional a Disneyland Paris! (02 Parques – Disneyland Park e Walt Disney Studios
Park ingresso não incluído).
10º DIA – PARIS – BIG BUS PARIS (CAFÉ DA MANHÃ) - Após o café da manhã
sairemos para um dia especial num ônibus de 2 andares, onde poderemos fazer varias
paradas e continuar o tour em seguida. Sugerimos uma visita ao MUSEU DO LOUVRE
(ingresso não incluído) e a SUBIDA NA TORRE EIFFEL (ingresso não incluído).
Teremos um tempo para conhecermos a GALERIA LAFFAYETTE onde poderemos
comprar lembranças de Paris e/ou provar os famosos doces franceses e os
autênticos e coloridos Macarons.

11º DIA – PARIS/BRASIL - (CAFÉ DA MANHÃ) - Chegada em
nosso país Chegada em nosso país, ficaremos com saudades desta
viagem inesquecível e das amizades tão importantes que fizemos. A
RDC Tour agradece a sua preferência e espera tê-los conosco
sempre nos momentos mais agradáveis da sua vida!
Observação: o roteiro acima serve como base na programação que
será totalmente cumprida, podendo entretanto sofrer alterações nos
dias e horários das programações para uma melhor
operacionalização do mesmo.
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VENHA VIVER ESSA EXPERIÊNCIA
INESQUECÍVEL COM A
Estamos esperando o seu contato!
www.rdctour.com
+33 6 63 36 46 39

