
Visita de Estudo a Nova Iorque 
 

 
 

Dia 1 – Chegada e transfere para o Hotel com jantar (Pizza). 
 

Dia 2 – Nova Iorque: Metropolitan Museum, Greenwich Village, Soho, Little 
Italy, Chinatown. Jantar em Greenwich Village ou Little Italy 
 

Dia 3 – Filadélfia: Liberty Bell, Independence Hall com tempo livre na área 
histórica, South Street. Jantar num restaurante italiano.  
 

Dia 4 – Nova Iorque: United Nations Tour, Times Square, Broadway Show. 
Jantar no Hard Rock Cafe. 
 

Dia 5 – Nova Iorque: Empire State Building, Tour Pedestre da 5ª Avenida, 
Central Park. Jantar no Planet Hollywood. 
 

Dia 6 – Nova Iorque: Estátua da Liberdade, Ellis Island, Ground Zero, South 
Street Seaport. Jantar em South Street Seaport. 
 

Dia 7 – Compras no Jersey Gardens Discount Mall e transfere para o 
aeroporto para o voo de regresso. 
 
 

Incluído no valor final: 

 Transferes de ida e volta via Newark, NJ (EWR) 

 Seis (6) dormidas em Hotel (quartos quádruplos: quatro (4) por 
quarto com duas camas para os estudantes) e quartos duplos 
para as professoras (cada uma na sua cama) 

 Seis (6) pequenos-almoços Continentais 

 Seis (6) jantares 

 Cinco (5) dias inteiros de excursões 

 Um (1) dia para compras 

 Todas as entradas pagas 

 Um (1) escort monitor para cinco (5) dias inteiros 

 Um (1) Group Leader gratuito por cada 10 participantes pagantes 



Visita de estudo a Londres 
 

 
 

Dia 1 – Chegada e transfere de autocarro para a Pousada ou transfere para 
o centro das Famílias de Acolhimento por volta das 18h30. 
Se houver tempo, fazer visita ao Natural History Museum 
 

Dia 2 – Visita de dia inteiro a Londres 
Manhã: Abadia de Westminster, Houses of Parliament, Big Ben, Palácio de 
Buckingham e o Render da Guarda pelas 11h00. Todas estas visitas são 
externas, não incluem entrada nos monumentos. 
Tarde: London Eye 
 
Dia 3 – Visita de dia inteiro a Londres 
Manhã: Madame Tussauds 
Tarde: British Museum 
Pelas 19h00: West End musical show 
 
Dia 4 – Visita de meio dia a Londres 
Manhã: Science Museum 
Tarde: Partida para o aeroporto para o regresso a casa. 
 
Incluído no valor final: 

 Recepção no aeroporto à chegada.  

 Transferes de ida e volta via London Gatwick ou London Heathrow. 
Se ficarem em Famílias de Acolhimento o grupo pode usar o 
autocarro o dia todo da chegada e da partida. 

 3 dormidas em regime de meia-pensão ou pensão-completa numa 
pousada em Londres (estudantes em camaratas e professoras em 
quartos duplos ou em Família de Acolhimento 

 Jantares 

 Almoços lancheiras se optarem por pensão-competa 

 Entradas para as visitas indicadas a bold 

 4 dias de off-peak (validos das 09:30 am às 01:00 am) travelcards 
zonas 1 (pousada) ou 4 dias de peak (sem restrições horárias) 
travelcards zonas 1-6 

 Bilhetes para o West End Musical 

 Um (1) Group Leader gratuito por cada 10 participantes pagantes 



Visita de estudo a Edimburgo 
 

 
 
Dia 1 – Chegada aos aeroportos de EDI/GLA. Serviço de Meet & Greet e 
transfere para a pousada em Edimburgo (jantar, dormida e pequeno 
almoço, almoço lancheira) 
 

Dia 2 – Visita de dia inteiro a EDIMBRUGO a pé  
Manhã: Castelo de Edimburgo, The Royal Mile, Princes Street 
Tarde: Visita ao Museu da Escócia or National Gallery 
Regresso à pousada para jantar. 
Noite: Tour de Fantasmas (1h30m) 
Regresso à pousada (dormida e pequeno almoço, almoço lancheira) 
 

Dia 3 – Visita de dia inteiro a PERTH com autocarro 
Manhã: Scottish Liqueur Centre 
Tarde: Scone Palace and Gardens 
Regresso à pousada em Edimburgo (jantar, dormida e pequeno almoço, 
almoço lancheira) 
 

Dia 4 – Visita de dia inteiro a STIRLING com autocarro 
Manhã Loch Lomond Cruise 
Tarde: Stirling Castle 
Noite: Scottish Evening (jantar típico com música e dança) 
Regresso à pousada em Edimburgo (dormida e pequeno almoço, almoço 
lancheira) 
 

Dia 5 – Partida para o aeroporto para o regresso a casa 
 

Incluído no valor final: 

 Recepção no aeroporto à chegada.  

 Transferes de ida e volta via Glasgow ou Edimburgo 

 4 dormidas e pequeno almoço  numa pousada em Edimburgo. 
Estudantes em camaratas e professoras em quartos duplos. 

 Jantares como indicado & Almoços lancheiras  

 Entradas para o Castelo de Edimburgo, Tour de Fantasmas, 
Famous Grouse Whisky Tour, Scone Palace, Loch Lomond Cruise 
and Stirling Castle 

 Autocarro para os dias de visita a Perth e Stirling 

 Um (1) Group Leader gratuito por cada 10 participantes pagantes 



Visita de estudo a Paris 
 

 
 

Dia 1 – Chegada a Paris para o CDG ou Orly. Serviço de Meet & Greet e 
transfere para a pousada em autocarro. 
Visita à Torre Eiffel (acesso ao 2º nível). 
Jantar e dormida na Pousada (regime de meia-pensão) 
 

Dia 2 – Visita de dia inteiro a PARIS c/serviço de Escort Monitor 
Manhã: Visita não guiada ao Musée du Louvre. 
Tarde: Visita à île de la Cité, Catedral de Notre Dame. 
Jantar e dormida na Pousada (regime de meia-pensão) 
 

Dia 3 – Visita de dia inteiro ao DISNEYLAND Park (estúdios não incluídos) 
c/serviço de Escort Monitor 
Jantar e dormida na Pousada (regime de meia-pensão) 
 

Dia 4 – Visita de dia inteiro a VERSAILLES c/serviço de Escort Monitor 
Visita não guiada ao Castelo e seus Jardins, e regresso a Paris para passear 
nos Champs Elysées. 
Jantar e dormida na Pousada (regime de meia-pensão) 
 

Dia 5 – Visita de dia inteiro a PARIS c/serviço de Escort Monitor 
Manhã: Cruzeiro no rio Sena 
Tarde: Regresso à Pousada para recolher a bagagem. Transfere para os 
aeroportos de CDG ou Orly. 
 

Incluído no valor final: 

 Alojamento: 4 Meias pensão em Paris (1 pequeno almoço, 1 jantar 
e 1 dormida x 4 dias) numa Residência ou Hotel de 2*. 

 Estudantes em camaratas e professoras em quartos single. 

 Transportes: Meet & Greet à chegada ao aeroporto. Autocarro 
privado para os transferes CDG ou ORLY e bilhetes de transportes 
públicos para as visitas. 

 Visitas: Tour Eiffel (2º nível); Castelo de Versailles e Jardins ; 
Musée du Louvre ; Cruzeiro no Sena ; Um dia no Disneyland Park 
(estúdios NÃO incluídos) 

 Serviço do Escort Monitor durante a estadia 

 Um (1) Group Leader gratuito por cada 10 participantes pagantes 


