Viagem ao Salão Equip Auto 2015

Paris - 15 a 18 outubro de 2015

Em parceria com a Agência Abreu

Salão Equip Auto 2015
A 22ª edição da Equip Auto 2015, “Salão Internacional Bienal dos Equipamentos e Serviços de Todos os Veículos”, vai ser realizada em Paris
entre os dias 13 e 17 de Outubro de 2015, no Parque das Exposições de Paris-Nord Villepinte.
A ARAN convida os seus Associados para participarem numa viagem a Paris e visitar um dos principais eventos do sector de após-venda
automóvel.
A organização da Equip Auto 2015 está a espera de apresentar 1 500 expositores, com um grande leque de oferta para todos os tipos de
veículos.
A viagem a Paris é entre os dias 15 e 18 de Outubro. Inclui a deslocação (TAP), estadia em Hotel *** e seguro.

Informação sobre a cidade de Paris:
Paris
Paris
Paris, a cidade Luz. Bastam algumas horas para percebermos porque lhe chamaram assim, e porque ainda é digna deste nome. A sua
magnitude está refletida nos grandes monumentos, nos inúmeros museus e palácios, na sua arquitetura, nas modernas avenidas. A sua
grandeza "mede-se" aqui, mas a sua magia, aquela de onde provem a sua luz só se vê quando nos perdemos nela. Desde as margens do Sena,
que a viu nascer, em cada rua dos quartiers antigos, em cada praça, em cada fonte ou esquina sentimos que está lá…e que pulsa de vida.
Destaque para os artistas de rua na Praça do Tertre em Montmartre, os cruzeiros noturnos no Sena passando por monumentos iluminados que
parecem saídos dum conto de fadas; a sobriedade escura e fria da Catedral de Notre Dame, quebrada de ora em quando por salpicos de luz e
cor, os restaurantes boémios do Quartier Latin; os velhos alfarrabistas da Rive Gauche.

A não perder
Torre Eiffel – Este é sem dúvida o local mais visitado de Paris. Construída para a Exposição Universal de 1889 é hoje, mais que o símbolo de
Paris, é o símbolo de toda a França.
Palácio de Versailles – Situado nos arredores de Paris (fácil acesso por RER), este antigo palácio real é visita obrigatória pela sua beleza e
exuberância dos seus jardins.
Museu do Louvre – A antiga residência de reis entre os séc. XII e XV, é hoje a morada de uma das mais valiosas coleções de arte do mundo
com cerca de 350.000 obras.
Catedral de Notre Dame – Localizada na Île de la Cité é o coração geográfico e espiritual do país.

Itinerário
1º dia – Porto / Paris – 15 de outubro 2015 Comparência no aeroporto
Francisco Sá Carneiro 2 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de
embarque por um delegado da nossa Organização e partida às 10h50, em avião da
Tap Portugal - voo TP 454 com destino a Paris. Chegada ao aeroporto Orly às
14h00. Formalidades de desembarque seguido de transporte privativo para o hotel
escolhido, ou similar. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade. Os
quartos só estarão disponíveis a partir das 16h00. Instalação e alojamento no hotel.

2º e 3º dia – Paris – 16 e 17 de outubro 2015 Pequeno-almoço no hotel. Visita
ao Salão Equip Auto l. Alojamento no hotel.

4º dia – Paris / Porto – 18 de outubro 2015 Pequeno-almoço no hotel. Parte do
dia livre. Em hora a determinar, transporte privativo para o aeroporto de Orly.
Formalidades de embarque e partida às 19h55, em avião da Tap Portugal - voo TP
457 com destino ao Porto. Chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro às 21h00.

Fim da viagem e dos nossos serviços.

Preços
Preços por pessoa (Mínimo de 30 participantes):
Em quarto duplo
Suplemento para quarto individual

Hotel Ibis Paris Berthier Porte de Clichy 3(*)
€ 500,00
€ 190,00

Incluindo:
- Assistência no aeroporto Francisco Sá Carneiro à partida para Paris;
- Passagem aérea em classe turística no percurso mencionado;
- Franquia de 1 mala de bagagem com peso máximo de 23 Kg;
- Transferes de chegada e partida;
- Estadia no hotel selecionado, ou similar, em quartos standard e em regime de alojamento e pequeno-almoço;
- Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
- Taxa turística no hotel;
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível, no valor de € 128,59 (sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes);
- Seguro Multiviagens no valor de € 30.000,00.
Excluindo:
- Refeições não indicadas, bebidas, telefonemas, lavagens de roupa e demais extras de caráter pessoal;
- Entradas em museus e monumentos;
- Tudo o que não estiver como devidamente descrito no itinerário e/ou no item Incluindo.

Hotel Incluído na Proposta
Hotel Ibis Paris Berthier Porte de Clichy ***
http://www.accorhotels.com/pt/hotel-2189-ibis-paris-berthier-porte-de-clichy/index.shtml
O Ibis Paris Berthier Port de Clichy dispõe de um centro de fitness, 3 restaurantes no local e quartos com acesso Wi-Fi gratuito. Situa-se
apenas a 300 metros da Estação de Metro Brochant (linha 13).
Todos os quartos do hotel dispõem de uma secretária, televisão por satélite e casa de banho privativa com banheira ou duche.
Um buffet de pequeno-almoço é servido todas as manhãs no lounge comum. Está disponível um snack-bar aberto 24 horas e os hóspedes
poderão desfrutar de refeições num dos 3 restaurantes no local.
Poderão ainda relaxar na piscina interior, na sauna e na banheira de hidromassagem, mediante um custo adicional. Inclui instalações
adicionais, tais como comodidades para reuniões.
Disponibiliza estacionamento privado no local, mediante um custo adicional. Este hotel encontra-se a 3 km de Montmartre e a 4 km da Estação
Ferroviária Gare du Nord. Está a 20 minutos das Galerias Lafayette e do Palais des Congres.
Palácio dos Congressos - Batignolles é uma excelente escolha entre viajantes que estão interessados em Romântico, Compras e Passeios
turísticos.

Informações Importantes
1 - Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram efetuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios provisórios.
2 - O Programa está sujeito às Condições Gerais das viagens Abreu S.A.
3 - Todos os horários de visitas e saídas do hotel / restaurantes serão informados / confirmados localmente.
4 - Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da efetivação real da reserva.
5 – Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de aeroporto, poderão ser alterados até à data de emissão dos respetivos
títulos de transporte.
6 – Obrigatoriedade dos passageiros viajarem com bilhete de identidade ou cartão de cidadão válido aquando da data de viagem.

