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As inscrições devem ser enviadas para 

SPZC | Direção Distrital de Coimbra

R. Antero de Quental, 99 | 3000-032 Coimbra 
Tel: 239 853 090 |  919 759 873

E-mail: coimbra@spzc.pt

RNAVT Nº de registo 4482 | NIPC 510620965

CONDIÇÕES

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Viagem em autocarro de turismo: 
Viseu / aeroporto de Lisboa / Viseu* | Viagem de avião 
em classe turística: Lisboa / Paris / Lisboa | Transporte 1 
mala de mão, até 10 Kg por pessoa | Taxas de aeroporto, 
segurança e combustível | Transporte privado: Aeroporto 
de Paris / Hotel / Aeroporto de Paris | Estadia no Hotel 
Magic Circus 4****, perto da Disneyland, em quartos du-
plos, triplos ou quádruplos, conforme opção | Estadia em 
regime de alojamento e pequeno-almoço | Transporte per-
manente: Hotel / Parque Disneyland / Hotel, nas “navettes” 
do hotel, a cada 20 minutos | Visita de ½ dia à cidade de 
Paris, acompanhada por guia local | Seguro multiviagens 
| IVA | SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Excursões | telefone-
mas, extras e despesas de carácter pessoal | “City Taxs”, no 
valor de 2,48€ (atualmente) por adulto e noite (a partir dos 
18 anos inclusivé) | Entrada no Parque da Disney (opcio-
nal, preços em separado) | Quaisquer outros serviços não 
mencionados | INSCRIÇÕES: No ato da inscrição, median-
te uma caução de 150,00€ | O restante até 30 dias antes da 
viagem, que poderá ser em 3 prestações mensais, no inicio 
de cada mês | ANULAÇÕES OU DESISTÊNCIAS: Depois 
de reservada terá os seguintes gastos: até 31 dias antes da 
partida, 50% do valor da viagem; a 30 dias da partida ou a 
não comparência ao embarque, 100% do total da viagem.
* O serviço de autocarro de turismo realizar-se-á se houver 
um grupo que o justifique e entre Viseu / Coimbra / Leiria / 
Lisboa / Leiria / Coimbra / Viseu.

SPZC | DIREÇÃO DISTRITAL DE COIMBRA
R. Antero de Quental, 99 | 3000-032 Coimbra 
Tel: 239 853 090 |  919 759 873 | E-mail: coimbra@spzc.pt

ORGANIZAÇÃO

PARIS
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N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º CC   | NIF

N.º Telefone / Telemóvel

email

Identificação dos viajantes
(obrigatório preenchimento do primeiro e último nome e n.º CC):

1º DIA | 6.ABR – VISEU | LISBOA | PARIS
Saída de Viseu 
em autocarro 
de turismo pelas 
02h00, em local a 
determinar, em di-
reção ao aeroporto 
do Lisboa. Chegada, 
formalidades de 
embarque e saída 
em voo direto às 
06h00, com destino 
a Paris. Chegada 
prevista para as 
09h10, formalidades 
de desembarque e partida em autocarro privativo com destino à “cidade luz”.
Chegada e tempo para almoço livre. No final visita panorâmica com guia local 
a esta magnífica cidade, com principal destaque para Catedral de Notre Dame 
Quartier Latin, Opera, Louvre, Praça da Concórdia, Obelisco, Campos Elísios, 
Arco do Triunfo, Jardins do Trocadero, Torre Eiffel, etc.
No final da visita, viagem até ao hotel, perto do parque da Eurodisney. Chega- 
da, distribuição dos quartos e alojamento no Hotel Magic Circus 4****.

2º DIA | 7.ABR  – PARIS | DISNEYLAND
Pequeno-almoço no Hotel. No final saída livre para o Parque Disneyland, nas 
“navettes” gra-
tuitas colocadas 
à disposição dos 
clientes da Disney, 
para admirar o mundo 
da magia!!! Chegada 
e dia inteiramente 
dedicado aos parques 
onde descobrirá 
um mundo cheio de 
aventuras, sendo os 
adultos e as crianças 
autênticos protagonistas, através dos cinco Países imaginários: Main Street, 
USA, Frontierland, Adventureland, Fantasyland e Discoverland. Um dia inesque- 
cível, repleto de alegria e diversão. No final regresso e alojamento no Hotel 
Magic Circus 4****.

3º DIA | 8.ABR  – PARIS | DISNEYLAND
Pequeno-almoço no 
Hotel. No final saída 
novamente livre para 
o Parque Disneyland 
para não perder as 
inúmeras diversões 
e animação na 
Disney Village, “uma 
cidade dos Estados 
Unidos”, com os 
seus restaurantes, 
lojas, decorações, 
espetáculos e ritmos 
musicais de costa a 
costa. Dia dedicado 
à Disneyland para 
que possa conhecer todo este mundo mágico, que jamais esquecerá: um sem 
número surpresas e atracões que, por certo, o impressionarão. Ao final do dia 
regresso e alojamento  no  Hotel Magic Circus 4****.

4º DIA | 9.ABR – PARIS | DISNEYLAND | LISBOA
Pequeno-almoço no 
Hotel. No final saída 
livre nas “navettes” 
para o Parque 
Disneyland. Neste dia 
participe nas atrações 
que ainda não visitou, 
faça um passeio de 
comboio a vapor, veja 
a bonita Parada da 
Disney ou a impres-
sionante Stars Cars 
Disney, ou se quiser o 
máximo de adrenalina 
visite a Hollywood 
Tower ou então as 
inúmeras montanhas 
russas. Emoções fortes e divertimentos não faltarão…
Em hora a combinar, reunião do grupo no hotel, para transfere em autocarro 
privativo para o aeroporto. Formalidades de embarque. Saída em voo direto às 
21h20 com destino a Lisboa. Desembarque e transfere em autocarro privativo 
do grupo até Viseu. Desembarque e final dos nossos serviços.

INSCRIÇÃO

Condições e Formas de Pagamento
Condições de pagamento: 150€ no ato de inscrição e restante pagamento até 3 
prestações mensais.

Grupo mínimo 35 pessoas | Lugares limitados
Preços por pessoa:
......................................................................................................................................... Sócios ................. Outros
Em quarto quádruplo....................................................................................... € 377,50 ............. € 397,50
Em quarto triplo .................................................................................................€ 410,00 ............ € 430,00
Em quarto duplo................................................................................................€ 440,00 ............€ 460,00
Bébés (até 23 meses) .......................................................................................€ 95,00 ............... € 95,00
Crianças (23-35 meses) .............................................................................. € 245,00 ............ € 245,00
Preço das entradas no Parque, por pessoa
2 Parques: Disneyland e Walt Disney Studios
Adulto ......................................................................................................................€ 142,00 .............€ 142,00
Criança (dos 3 aos 17 anos) .......................................................................€ 122,00 .............€ 122,00

 Sócios     x     € =  €

 Outros     x     € =  €
             

O cheque deve ser endossado à Agência de Viagens Holiday Travel

   Cheque (endossado à agência de Viagens Holiday Travel)
Para outras formas de pagamento, falar com a Direção Distrital de Coimbra do SPZC

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data | 

n.º  Banco   Data | 

até 28 de fevereiro  de 2019
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