BÉLGICA
e HOLANDA

TUDO INCLUÍDO
CONFORME PROGRAMA

3 a 7 de
MAIO
2018

5 DIAS

1º DIA - LISBOA / BRUXELAS
Chegada do grupo ao aeroporto Humberto Delgado cerca
das 05h15. Formalidades de embarque e partida às 07h00
em voo TAPcom destino a BRUXELAS. Chegada. Almoço
livre. Pelas 14h00 com guia local, realizamos excursão de
visita panorâmica à cidade, seguida de visita a pé ao
centro histórico declarado Património Mundial
da
UNESCO.
Destacamos
da
visita
o Atomium um
monumento criado para a Expo 58 (entrada incluída).
Da panorâmica admiramos o Japanese Tower e
Pavilhão Chinês, passagem pelo impressionante Arco de
Triunfo e aguas casas de art nouveau no Jubilee Park
,
como o Royal Parke o Parlamentobelga, passeio a pé pela
Grand-Place
, ruas típicas com numerosos restaurantes e
modernas lojas, e o popular Manneken Pis
. Após a visita,
vamos para o hotel. Jantar e alojamento.

4º DIA – AMESTERDÃO / KEUKENHOF / MADURODAM
(HOLANDA EM MINIATURA)
Após o pequeno almoço
, saímos para KEUKENHOF “Um
espectacular parque e jardim de flores” (entrada incluída) no
parque de com mais de 28 hectares, milhões de tulipas e
muitas outras flores). Saída depois para MADURODAM. Almoço.
Tempo livre para opcionalmente poderem visitar este
encantador parque... A HOLANDA EM MINIATURA (retrata os
Países Baixos e é composto por réplicas de edifícios históricos,
construído á escala de 1/25 de vários países). Em hora a
indicar, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

5º Dia - AMESTERDÃO / BRUGES / LISBOA
Após o pequeno almoço, deixamos o hotel para a viagem
de regresso à Bélgica
, até BRUGES. É a capital da província
da Flandres, foi em 2002 capital europeia da cultura. As
áreas verdes que datam da época medieval, castelos
2º DIA - BRUXELAS / ROTERDÃO / UTRECH /
grandiosos, os canais, as amplas praias e o ambiente típico
AMESTERDÃO
de pescadores, transformam esta encantadora cidade, em
Após o pequeno almoço, saída para os PaísesBaixos em qualquer época do ano, muito atractiva ao turismo. Tempo
direção a ROTERDÃO, onde o nosso guia orienta uma livre para visitas de índole pessoal. Almoço no percurso. Em
panorâmica da cidade, admirando alguns exemplos da hora a indicar, transporte ao aeroporto, Formalidades e partida
sua arquitetura contemporânea, como Kubus-Paalwoningen às 20h30 em avião com destino a LISBOA com chegada
(apartamentos em forma de cubo), o Euromast (um dos pelas 22h30.
símbolos da cidade), a PonteErasmus sobre o rio Maas, o
porto antigo, etc, seguido de tempo livre para actividades
pessoais. Almoço. Continuamos por UTRECH. Uma
romântica cidade, óptima para uns passeios a pé pela sua
encantadora cidade velha medieval, de canais, monumentos
cristãos, uma universidade e a Torre Dom (a maior e mais
antiga torre de igreja da Holanda) é um marco de Utrecht.
Algum tempo livre. Partida depois em direção ao hotel. Jantar
e alojamento.
3º DIA - AMESTERDÃO / VOLENDAM
Após o pequeno almoço, efectuamos com guia local a
visita panorâmica de AMESTERDÃO (uma fascinante cidade)
construída sobre diques no rio Amstel, destaque para a Praça
Dam, Palácio Real, Igreja Nova, a Bolsa, Estação
Central, o porto e a Sinagoga Portuguesa
, entre outros.
Almoço. Passeio de barco percorrendo os canais da cidade
das 1000 pontes. Saímos para VOLENDAM. Uma bela aldeia
piscatória, onde os seus habitantes ainda vestem os trajes
típicos. Sugerimos tire uma foto vestindo os trajes
tradicionais. Regresso ao hotel Jantar e alojamento.

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Passagem aérea no percurso indicado, uma mala por pessoa
até 23kg de bagagem, nosso guia acompanhante, guias locais
na visita a Bruxelas e Amesterdão, transferes e excursões
em autocarro de turismo, estadia de 4 noites de hotel,
todas as refeições desde o jantar do 1º dia ao almoço do
5º dia, passeio de Barco pelos Canais em Amsterdam,
entrada no Parque Keukenhof e Atomium, seguro de
assistência em viagem, taxas de aviação de 79,00€ por
pessoa, taxas hoteleiras e taxas de cidade

Preço por pessoa Em
Quarto Duplo
Suplemento de Quarto Individual

1.090€
180€

