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Compre os bilhetes

para os passeios e

nós organizaremos

o seu itinerário.

Tenha umas f'érias felizes & sem stress

Filas longas
Viaje com bilhetes para aos passeios em

mão e evite perder tempo nas filas

Perder -se 
N o s   d i r e m o s  c o m o  c h e g a r  l á

Stressar - se
com planejamento  

D e i x e  q u e  f a ç a m o s  i s s o
p o r  s i

Evite desorganizacão
V i a j e  j á  c o m  u m  p l a n o  d e

a c t i v i d a d e s

FOMO
N o s  d i r e m o s  o n d e  s ã o  a s

m e l h o r e s  a t r a c c ö e s

Má gestão do tempo
N o s  p r e p a r e m o s

i t i n e r í á r i o  d e  f o r m a  q u e
f a ç a  m a i o r  p r o v e i t o  d o

t e m p o
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TORRE EIFEL
Até hoje, mais de 250 milhões de
pessoas visitaram a Torre EIffel e
recebem uma média de 7 milhões de
visitantes por ano. 
A Torre se tornou um símbolo de
amor. Os decks de observação ao ar
livre, as vistas panorâmicas de Paris e
outras inúmeras razões fazem desta
uma visita que vale a pena. "Touristy"
ou não, a Torre Eiffel é um must-do
da próxima vez que estiver em Paris
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2* ANDAR "ELEVADOR"

Adulto

Jovem ( 12 - 24 anos)

Crianças ( 4 - 11 anos)

Crianças menores 4 anos

€18.90

€10.90

€6.90

Grátis

2* ANDAR "ESCADAS"

Adulto

Jovem ( 12 - 24 anos)

Crianças ( 4 - 11 anos)

Crianças menores 4 anos

€12.90

€7.90

€4.90

Grátis

TOPO "ELEVADOR"

Adulto

Jovem ( 12 - 24 anos)

Crianças ( 4 - 11 anos)

Crianças menores 4 anos

€19.70

€14.90

€8.90

Grátis



ARCO DO TRIUNFO
O Arco do Triunfo de l'Étoile é um
dos monumentos mais famosos de
Paris, na França, localizado no
extremo oeste dos Champs-Élysées,
no centro da Place Charles de
Gaulle, anteriormente denominada
Place de l'Étoile - o étoile ou
"estrela" da junção formada pelas
suas doze avenidas radiantes.
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BILHETE "MUSEU"

Adulto

Jovens ( 18 - 25 anos)

Crianças menores 4 anos

€14.00

€11.00

Grátis

DESTAQUE

Garanta acesso direto ao topo
do belíssimo Arco do Triunfo;
Aprecie a melhor vista
panorâmica de Paris;
Confira o Túmulo do Soldado
Desconhecido;

INCLUI:

Acesso sem fila ao terraço do
Arco do Triunfo;



CATACUMBAS 
Verdadeiro labirinto no coração de
Paris subterrâneo, as Catacumbas
foram instaladas nas galerias de
antigas pedreiras. A vinte metros
abaixo de terra, ao longo de um
emaranhado de galerias, o visitante
descobre ossuário que reúne os
restos mortais de vários milhões de
Parisienses ao longo do
encerramento dos cemitérios de
Paris. Aberto ao público desde 1809,
este local único restitui a história dos
Parisienses e convida a uma viagem
para lá do tempo.
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BILHETE"

Adulto

Crianças ( 4 - 11 anos)

Crianças menores 4 anos

€36.10

€8.10

Grátis

"DESTAQUE"

Visita é totalmente

desaconselhada a pessoas com

mobilidade reduzida, que sofram

de insuficiência cardíaca ou

respiratória, senhoras grávidas, à

sensíveis ou claustrofóbicas; a

crianças pequenas (menos de 10

anos).

As crianças com menos de 14 anos

de idade têm de estar

acompanhadas por um adulto.

INCLUI:

Bilhete para visitar o labirinto;



MONTMARTRE

Visite o encantador bairro de
Montmartre em um pequeno grupo
com um guia. Conheça as raízes do
Moulin Rouge às vinhas de
Montmartre, você passeará pelas
ruas ouvindo as histórias contadas
pelo nosso guia.
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EXCURSÃO"

Adulto

Crianças ( 3 - 11 anos)

Crianças menores 2 anos

€49.10

€36.10

Grátis

DESTAQUE"

Visita à magnífica Basílica do

Sagrado Coração;

Visita guiada em um pequeno

grupo de até 8 participantes;

Anedotas cativantes sobre a

encantadora vila de Montmartre;

DESTAQUE"

Bilhete 

Serviços de um Guia professional.



BASILICA SAGRADA
A Basílica do Sagrado Coração
de Paris, mais conhecida
como Basílica de Sacré-Coeur
e muitas vezes simplesmente
Sacré-Coeur, é uma igreja
católica romana e uma
basílica menor, dedicada ao
Sagrado Coração de Jesus, em
Paris, França
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BILHETE AUTO GUIADO"

Adulto

Crianças menores 18 anos

€12.50

Grátis

DESTAQUE

Visite a bela Basílica de Sacré

Cœur

Caminhe pelas ruas pitorescas

desta vila longe da agitação de

Paris

Desfrute de uma vista deslumbrante

sobre Paris

Explore no seu próprio ritmo o

animado bairro de Montmartre

 
INCLUI

Visita guiada por áudio ao distrito

de Montmartre;

Mapa do distrito de Montmartre;

Visita guiada por áudio da

Basílica de Sacré Coeur e seus

arredores;

Guia de áudio disponível em

inglês, francês, espanhol, alemão

e chinês;

 



NOTRE DOME
Notre-Dame de Paris,
também chamada Catedral de
Notre-Dame, igreja da
catedral em Paris. É a mais
famosa das catedrais góticas
da Idade Média e se destaca
por seu tamanho, antiguidade
e interesse arquitetônico.
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BILHETE SEM FILA & AUTO
GUIADO"

Adulto

Crianças menores 18 anos

€11.50

Grátis

BILHETE "SEM FILA &
CONBINADO SAINTE -
CHAPELLE &
CONCIERGERIE"

Adulto

Crianças menores 4 anos

€17.0€

Grátis

Inclui : Acesso para o Sainte-

Chapelle e Conciergerie

Inclui: Acesso prioritário à Sainte-

Chapelle



OPERA DE GARNIER
Inaugurada em 1875 e nomeada
em homenagem a seu jovem
arquiteto, Charles Garnier, a
Ópera Garnier é a maior casa de
ópera da Europa. Confira as
cobras contorcidas da escultura
de bronze "Pythonisse" antes de
subir os degraus da escadaria
dupla Grand Escalier..
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BILHETE AUTOGUIADO"

Maiores de 12

Crianças menores 18 anos

€12.00

Grátis

Biblioteca-Museu da Ópera (Bibliotheque

Nationale de France) Rotonde des

Abonnées .

Pythonisse Grand Escalier Grand Foyer.

Avant FoyerSalons de la Lune et du Soleil

Rotonde du Glacier e suas tapeçarias.

INCLUI ACESSO:

BILHETE C/ GUIAO"

Maiores de 5

Crianças menores 18 anos

€17.00

Grátis

Biblioteca-Museu da Ópera (Bibliotheque

Nationale de France) Rotonde des

Abonnées .

Pythonisse Grand Escalier Grand Foyer.

Avant FoyerSalons de la Lune et du Soleil

Rotonde du Glacier e suas tapeçarias.

Utilização do sistema de transmissão no

dia da excursão.

INCLUI ACESSO:



HOTEL DES INVALIDES
O Hôtel National des Invalides
abriga uma das maiores
coleções de arte e história
militar do mundo, oferecendo
uma compreensão profunda
sobre a história da França.
Explore suas coleções
permanentes, a Cúpula da
Igreja e o Túmulo de
Napoleão..
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BILHETE-  AUTO GUIADO"

Adulto

Crianças menores 18 anos

€12.50

Grátis

DESTAQUE 

Conheça um dos monumentos

mais prestigiados de Paris, bem

no coração da cidade;

Visite o túmulo de Napoleão

Bonaparte na Cúpula da Igreja;

Confira a coleção de armamentos

e armaduras, uma das maiores do

mundo;

INCLUI 

Coleções permanentes;

Cúpula da Igreja (túmulo de

Napoleão);

Musée des Plans-Reliefs (Museu

de Maquetes Militares);

Musée de l'Ordre de la Libération

(Museu da Ordem da Liberação)

Exposições temporárias;



MUSEU LOUVRE
Passe um dia explorando algumas
das grandes obras de arte do
mundo, com entrada directa no
Musée du Louvre, ou museu do
Louvre. Veja a Monalisa, a Vênus de
Milo e a Vitória Alada de Samotrácia
e depois descubra asas inteiras
dedicadas a artes decorativas,
pinturas francesas, obras-primas
italianas e muito mais.
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BILHETE "

Adulto

Jovens ( 18 - 25 anos)

Residentes da EU

Crianças menores 18 anos

€19.0

Grátis

 

Grátis

DESTAQUE 

Desfrute de entrada rápida e sem

filas;

Maravilhe-se com obras de arte

do Antigo Egito ao Renascimento;

Passe o tempo que desejar dentro

do museu e desfrute da visita no

seu próprio ritmo;

INCLUI:

Ingresso sem fila com horário de

entrada marcado para o Museu do

Louvre;

Acesso total à coleção

permanente e a todas as

exposições temporárias;



MUSEE D'ORSAY
O Musée d'Orsay é reconhecido
mundialmente por sua importante
colecção de arte impressionista.
 O museu apresenta a produção
artística do período 1848-1914, um
período decisivo na história da arte
que deu origem às obras-primas
do impressionismo.
Você vai admirar grandes artistas
como:
Manet • Monet • Van Gogh
• Degas• Cézanne
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Venha descobrir uma riqueza de

arte, incluindo pinturas,

esculturas e artes decorativas;

Veja o Musée d'Orsay, lar das mais

impressionantes obras

impressionistas, à sua vontade;

"DESTAQUE"

BILHETE "

Adulto

Crianças menores 18 anos

€20.0

Grátis

 

"INCLUI"

Acesso total à coleção

permanente e a todas as

exposições temporárias;



MONT SAINT MICHEL
Troque a agitação de Paris por uma  
pacífica e rochosa aldeia da ilha de
Mont St.-Michel, passando pela
Normandia. Esta excursão guiada
de ida e volta, com duração de um
dia, a bordo de um ônibus,
transporta você para os tempos
medievais, para o almoço e uma
excursão no Patrimônio Mundial da
UNESCO. Admire a paisagem, a
arquitectura e explore a antiga
abadia beneditina da colina do
século VIII. Aproveite o tempo livre
para passear pelas ruas e admirar o
Oceano Pacífico.
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1 DIA - APARTIR DA AGENCIA

Adulto

Crianças ( 03 - 11 anos)

Crianças menores 3 anos

€152.0

€125.0

Grátis

1 DIA - APARTIR DO HOTEL  

Adulto

Crianças ( 03 - 11 anos)

Crianças menores 3 anos

€177.0

€152.0

Grátis

1 DIA - APARTIR DA AGÊNCIA

Adulto

Crianças ( 03 - 11 anos)

Crianças menores 3 anos

€119.0

€99.0

Grátis

"INCLUI"

Bilhete para entrada na Abadia

Transporte de ida e volta de Paris

em ônibus com ar condicionado

Os serviços de uma anfitriã



PALACIO VERSAILES
O  Palácio de Versalhes foi
originalmente construído como um
retiro de caça relativamente modesto
para Luís XIII em 1623, mas seu
sucessor, Luís XIV, expandiu-o e
transformou-o no símbolo de luxo e
extravagância que conhecemos hoje. O
palácio que vemos hoje foi concluído
em 1710 e continua sendo um dos
palácios mais famosos da Europa.
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PALACIO

Adulto

Crianças ( 03 - 11 anos)

Crianças menores 3 anos

€19.0

Grátis

Grátis

ESTADO VERSAILES

Adulto

Crianças ( 03 - 11 anos)

Crianças menores 3 anos

€26.0

€12.0

Grátis

ESTADO VERSAILES &

JARDINS

Adulto

Crianças ( 03 - 11 anos)

Crianças menores 3 anos

€35.0

€12.0

Grátis

"DESTAQUE"

Veja a totalidade do Versailles

Palace Estate com um bilhete

com todos acessos incluidos.

Um dia para ver Versalhes como

quiser.



PALACIO VERSAILES
O  Palácio de Versalhes foi
originalmente construído como um
retiro de caça relativamente modesto
para Luís XIII em 1623, mas seu
sucessor, Luís XIV, expandiu-o e
transformou-o no símbolo de luxo e
extravagância que conhecemos hoje. O
palácio que vemos hoje foi concluído
em 1710 e continua sendo um dos
palácios mais famosos da Europa.
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INCLUI TRANSPORTE

Adulto

Crianças ( 03 - 11 anos)

Crianças menores 3 anos

€61.0

€41.0

Grátis

"DESTAQUE"

"INCLUI"

Visite o Palácio de Versalhes no

seu próprio ritmo;

Visite os magníficos jardins de

Versalhes;

Descubra o Versailles Estate em

total autonomia;

Explore os Trianons construídos

durante uma era diferente do

Palácio;

Passeie pelo charmoso e atípico

Hamlet da Rainha;

Acesso a toda a propriedade de

Versalhes;

Transporte de ida e volta de Paris

em um ônibus com ar

condicionado;



SIGA - NOS 

CONTACTE - NOS 

EMAIL CELLPHONE 

AVENIDA PATRICE LUMUMBA
1201, BAIRRO CENTRAL
MAPUTO MOÇAMBIQUE

Info@mozgetawayz.co.mz

+ 258 21 420 381
FIXO WHAT'SAPP 

+ 258 84 699 3965

+ 258 84 699 3965

WEBSITE
WWW.MOZGETAWAYZ.COM

+ 258 82 555 5590

+ 258 82 555 5590

@mozgetawayz
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