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Maratona de Paris – 12 de Abril de 2015.  

 

 

09 de Abril - 5ª feira 

Embarque para Paris. 

 

10 de Abril - 6ª feira 

Chegada em paris. Traslado e instalação no hotel Campanille no animado bairro da bastille. Noite livre. 

 

11 de Abril - Sábado 

Traslado em ônibus privativo com o grupo até a running expo na ponte de versailles para a retirada do kit de corrida 

com 2h00 livres na feira. Na sequência city tour panorâmico em paris com parada para a tradicional foto do grupo na 

torre eiffel. Retorno ao hotel campanille bastille. À tarde ida de metrô opcional até a loja de material esportivo 

decathlon. A noite jantar de massas privativo para o grupo no tradicional restaurante chez jenny na place de la 

republique. 

 

12 de Abril – Domingo 

Pela manhã deslocamento de metrô pela linha 1, direto até o arco do triunfo. 8h45: largada para a maratona de 

paris. À partir das 13h30 shuttle privativo de retorno ao hotel a partir do ponto de apoio próximo à chegada. Tarde 

livre. 

 

13 de Abril – 2ª feira 

Passeio a pé pelo centro histórico de paris, começando pela praça da bastille, place des vosges, ile saint louis, ile de 

la cité, notre dame de paris, quartier latin, jardins du luxembourg, terminando em saint germain, parada para o chá 

nos cafés deux magots e café de flore, os preferidos de jean paul sartre e simone de beauvoir. 

 

14 de Abril – 3ª feira 

Pela manhã visita da opera garnier (ingresso não incluído). Tempo livre para circular nas grandes lojas de 

departamento galeries lafayette, printemps. A tarde passeio passando pela igreja da madeleine, place vendome, 
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place de la concorde, av. des champs elysées com tempo livre para visitar as lojas e subindo até o arco do triunfo de 

onde se tem uma magnífica vista panorâmica da região (ingresso não incluído). 

 

 

15 de Abril – 4ª feira 

Pela manhã deslocamento de ônibus até versailles para visita do palácio (ingresso não incluído). A tarde ida a 

montmartre, basílica do sagrado coração de jesus e praça dos pintores. No início da noite subida ao último andar da 

torre eiffel para acompanhar o anoitecer em paris (ingresso não incluído). 

 

16 de Abril – 5ª feira 

Dia livre em paris (sugerimos visita do museu do louvre e museu d'orsay) ou ida até o vallé village outlet e shoping 

val d'europe em marne la vallée, deslocamento em trem RER. A noite jantar de confraternização em cruzeiro no sena 

a bordo do bateaux parisiens com musica ao vivo (opcional, valor não incluído). 

 

17 de Abril – 6ª feira 

Manhã livre. A tarde traslado até o aeroporto charles de gaulle para embarque e retorno ao brasil. 

 

18 de Abril - Sábado 

Chegada no Brasil. 

 

 

 


