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PARIS E PAÍSES BAIXOS,
COM CRUZEIRO AO LONGO DO RENO

3 noites em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Ámsterdã  e 1 em Frankfurt

  três opções

 1. Alojamento e café da manhã mais:

• Visitas panorâmicas a: Paris, Bruxas, Gante, Bruxelas, Antuérpia, Haia e Amsterdã
• Colônia, cruzeiro no Reno e Frankfurt.

 2. Meia pensão e visitas incluídas na opção 1 mais:

•   Paris iluminada, passeio de barco no Sena e 
passeio de barco pelos canais de Amsterdã

 3. Pensão completa, mais:

• Todas as visitas incluídas na opção 2

Serviços incluídos em cada opção

Día 2:  Pensão C. 1:   M. Pensão 1:   Acom. /Café m.

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído Voo não incluído

2
Paris

Traslado para hotel
Paris Iluminada
Jantar

Traslado para hotel
Paris Iluminada
Jantar

Traslado para hotel
–
–

3
Paris

Café da manhã
Visita a Paris
Almoço
Passeio pelo Sena
Jantar

Café da manhã
Visita a Paris
Almoço
Passeio pelo Sena
–

Café da manhã
Visita a Paris
–
–
–

4
Paris

Café da manhã
Almoço

Café da manhã
Almoço

Café da manhã
–

5
Bruxas
Gante

Bruxelas

Café da manhã
Visita a Bruxas
Almoço
Visita a Gante
Jantar

Café da manhã
Visita a Bruxas
–
Visita a Gante
Jantar

Café da manhã
Visita a Bruxas  
–
Visita a Gante
–

6
 

A Haia
Amsterdã

Café da manhã
Visita a Bruxelas
Visita a Antuérpia
Almoço
Visita A Haia
Jantar

Café da manhã
Visita a Bruxelas
Visita a Antuérpia
–
Visita A Haia
Jantar

Café da manhã
Visita a Bruxelas
Visita a Antuérpia
–
Visita A Haia
–

7
Amsterdã

Café da manhã
Visita a Amsterdã
Passeio por seus 
canais
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita a Amsterdã
Passeio por seus 
canais
–
Jantar

Café da manhã
Visita a Amsterdã
–

–
–

8
Amsterdã

Café da manhã Café da manhã Café da manhã

8
Frankfurt

Café da manhã
Visita a Colônia
Cruzeiro no Reno
Almoço
Visita a Frankfurt
Jantar

Café da manhã
Visita a Colônia
Cruzeiro no Reno
–
Visita a Frankfurt
Jantar

Café da manhã
Visita a Colônia
Cruzeiro no Reno
–
Visita a Frankfurt
–

9
Frankfurt

Café da manhã Café da manhã Café da manhã

8  9  días  ... a partir de  935 $ USA

■  8 días: inicio París - fim Amsterdã

DIA 1. (Domindo) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeropuerto indicado para 
embarcar en um avião para Paris.Noitea 
bordo.

DIA 2. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Acomodação. Jartar (op-
cionnal 2 e 3). Excursão opcional a Paris 
Iluminada (incluida 2 e 3).

DIA 3. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações 
que nos darão uma excelente perspectiva 
de Paris. Iniciaremos com a visita pan-
orâmica da cidade, durante a qual veremos: 
a Catedral de Notre Dame, obra-prima da 
arte medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne, 
o Panteão de Homens Ilustres, onde se 
encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio 
e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Ei-
ffel, símbolo de Paris e da França, a Praça 
da Concórdia, a Praça  l’Étoile com o Arco 

do Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera 
Garnier, etc. Almorço (2 e 3). À tarde, 
podemos embarcar opcionalmente nos 
famosos “bateaux mouches” para realizar 
um passeio de barco ao longo do rio Sena. 
Terminaremos o dia com um passeio a pé 
por Montmartre e a Praça Tertre, com seus 
retratistas e a Sacré Coeur (incluido 2 e 3). 
Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã . Dia livre. Almorço  
(2 e 3). Oferecemos a  possibilidade de re-
alizar uma das seguintes visitas opcionais:
•  Palácio de Versalhes.
•  Museu do Louvre.
•  Museu de Arte Moderna.
•  Museu D´Orsay.

DIA 5. (Quinta Feira) PARIS-BRUXAS-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã e saída para Bruges, uma 
das cidades mais encantadoras da Europa, 
um museu romântico a céu aberto, com 
suas igrejas, célebres canais e as “Casas das 
Guildas“ (sedes de associações antigas). 
Considerada Patrimônio da Humanidade e 
uma das mais bem preservadas da época 
medieval na Europa. Destacamos a Praça 
Maior, onde se encontram os grandes mer-
cados centrais do século XIII, antigo centro 
comercial da cidade: praça de Burg com a 
Prefeitura, o Palácio da Justiça e a Basílica 
do Sangue Sagrado, etc. Tempo livre, du-
rante o qual poderá comprar suas famo-
sas rendas, cerâmicas, ou simplesmente 
caminhar pelas ruas e canais. Almorço (2 e 
3). Continuação a Gante, a cidade flamenga 
mais populosa nos tempos medievais e local 
de nascimento de Carlos I, em 1500. Desta-
camos a catedral de São Bavão, de estilo 
românico, gótico e barroco, com o políptico 
dos irmãos Van Eyck, “A Adoração do Cor-
deiro Místico“, e a “Vocação de São Bavão“, 
de Rubens. Veremos também a Prefeitura, 
uma mistura curiosa dos estilos gótico e 
renascentista. Continuação da viagem a 
Bruxelas. Jartar (3) e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) BRUXELAS- 
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, 
lugar onde se tomam as decisões mais 
importantes com respeito ao Velho Con-
tinente. Destaca sua Grand Place, domi-
nada pela majestosa Torre da Prefeitura, 
a catedral, com seus museus que abrigam 

grandes obras dos mestres flamengos, seu 
Palácio da Justiça, etc. Saída para Antuér-
pia. Almorço (2 e 3). Visita da cidade, com 
destaque a catedral de Nossa Senhora, 
monumental obra do gótico flamengo, a 
Praça Maior, dominada pela torre da Cat-
edral e a Prefeitura. Continuação da viagem 
para Haia, típica cidade holandesa, centro 
político e administrativo dos Países Baixos 
e sede do Tribunal Internacional da Justiça. 
Entre seus monumentos, destaca-se o Palá-
cio da Justiça. Lá se encontra Madurodam, 
a cidade em miniatura (visita opcional). 
Belo parque que reúne uma representação 
perfeita em escala 1:25 de todos os edificios 
e canais mais representativos da Holanda. 
Seguiremos nossa viagem a Amsterdã. Jar-
tar (3) e acomodação.

DIA 7. (Sábado) AMSTERDÃ- 
MARKEN E VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã . Na parte da manhã, visita 
panorâmica da cidade. O mais maravil-
hoso sobre Amsterdã é o encanto pessoal 
que combina todas as vantagens de uma 
cidade grande com os atrativos da aldeia 
histórica que a caracterizam. Sem dúvida 
o destaque é dos canais e do centro an-
tigo, um dos maiores e mais bem preser-
vados da Europa, com uma linha baixa de 
edifícios com elegantes fachadas e delica-
das cúpulas. A Praça Dam, bem no centro 
de Amsterdã, rodeada por edifícios dos 
séculos XVI e XVII, com destaque a Antiga 
Prefeitura e a Nieuwe Kerk (Igreja Nova), 
que abriga em seu interior um órgão do sé-
culo XVI e algumas esculturas barrocas. O 
bairro judeu, que conta com alguns lugares 
interessantes como o Castelo das Sete 
Torres Waag, antiga porta de entrada da 
cidade, que alberga o Joods Historisch Mu-
seum (Museu da História Judia), uma sina-
goga restaurada dos séculos XVII e XVIII, 
com pinturas, objetos de uso cerimonial e 
documentos relacionados com a história 
da comunidade judia holandesa; a casa 
de Rembrandt, convertido em museu, que 
exibe uma extensa coleção de gravuras do 
pintor (incluindo quatro placas), e diversos 
quadros do mestre, dos seus alunos e de 
alguns pintores contemporáneos, a Sina-
goga Portuguesa e o Mercado das Flores 
de Singel. Depois, realizaremos um belo 
passeio incluído por seus típicos canais (2 
e 3). Tarde livre. Se desejar, participe de 
uma excursão opcional a Marken e Volen-
dam, duas vilas de pescadores próximos 
a Amsterdã, com casas perfeitamente 
preservadas, trajes típicos, lojas e mara-
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Paris

Ámsterdã

Bruxas

Gante
Bruxelas

A Haia

Colônia

Frankfurt

INCLUÍDO NO TOUR

 Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

Acomodação em hotéis previstos ou 
similares.

Refeições e visitas incluídas veja a 
tabela de serviços inclusos de pág. 
anterior.

Guia acompanhante e assistência 
desde a primeira hora de chegada até 
o último dia. 

Visitas com guía local: Panorâmica 
em Paris, Bruxelas e Amsterdã..

Visitas explicadas por nosso guía 
acompanhante: Bruges, Gante, 
Antuérpia, A Haia, Colônia e Frankfurt.

Outras visitas e excursões: Paris 
Iluminada (2 e 3). Passeio de barco 
pelo Sena (2 e 3). Passeio de barco 
por canais de Ámsterdã (2 e 3). Visit 
al Museu do Perfume. Cruzeiro pelo 
Reno.

Ônibus para toda a viagem.

Serviço de áudio individual durante 
toda a viagem

Seguro de viagem. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Paris R. Bois Colombes *** Cidade
 www.residhome.com

 Apogia ***  Cidade
 www.apogia-hotel-paris.com

Bruxelas H. Garden Inn Louise **** Cidade
 www. hiltongardeninn.hilton.com

 NH Louise **** Cidade
 www.nh-hotels.com

 Silken Berlaymont **** Cidade
 www.hotelberlaymont.be

Ámsterdã Ibis City West ***Sup Cidade
 www.accorhotels.com

 BW Plus Amstelveen *** Cidade
 www.bestwesternplusamstelveen.com

 BW Plus Plaza Almera *** Cidade
 www.plazahotels.com

Frankfurt Novotel City **** Cidade
 www.accorhotels.com

ALEMANHA

REINO UNIDO

FRANÇA SUIÇA

AUSTRIA

REP. CHECA

HOLANDA

ESPANHA

NOTAS DE INTERESSE

•  A ordem das visitas pode ser alterada..

•  Quarto triplo verifique a disponibilidade.

• Durante a temporada de feiras e congressos, 
o alojamento pode ser alterado.

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em quarto duplo 8  dias 9  dias

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 1.010

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155 1.270

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.255 1.395

Spto. quarto individual. . . . . . 330 385

■ Temporada Media. . . . . . . . 50 75

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . 80 115

Preço por pessoa em $ USA
(baseado em 6 passageiro)NOVO

“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

¡¡Menos passageiros, maior segurança, mais conforto!!

Guia-conductor com 15 anos de experiência como guia em toda a Europa.

• Se o grupo tiver menos de 6 passageiros, 20 dias antes da saída, o suplemento 
correspondente será informado. Operação garantida para um mínimo de 4 pax. 
Taxa de cancelamento: 75% do preço da viagem, se cancelada com menos de 17 dias.

Transporte à sua disposição (sem custos adicionais) 8 h por dia.

Veículo Mercedes V250 ou similar.

De Paris a Amsterdã, passando por 
Bruxas, Gante, Colônia e Bruxelas, 
entre outras cidades importantes, com 
total tranquilidade e observando todo o 
medidas de segurança. Vamos desfrutar 
cidades, paisagens, costumes e pessoas 
incrível acompanhado pelo nosso
guias-coductores.

Inclui uma mala e uma bolsa mão por 
pessoa.

Em quarto duplo 8  dias 9  dias

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.695 1.900

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.915 2.160

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.015 2.285

Spto. quarto individual . . . 330 385

■ Temporada Media. . . . . 50 75

■ Temporada Alta.. . . . . . . 80 115

vilhosos cenários. Ambas localidades pos-
suem um belo e admirável porto. Durante 
esta excursão, também visitaremos uma 
quinta de queijos, onde se produz o famoso 
Gouda, assim como as instalações dos 
moinhos de ZaanseSchans, onde poderá 
admirar uma das paisagens mais fotogra-
fadas da Holanda, com os diferentes mod-
elos de moinhos ainda em funcionamento. 
Jartar (3) e acomodação.

DIA 8. (Domingo) AMSTERDÃ
Café da manhã. Na hora indicada, traslado 
ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos 
serviços.

■  9 dias: inicio Paris - fim Frankfurt

DIAS 1º a 7º Identicos à viagem de 8 dias

DIA 8. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA 
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia. Chegada 
e visita panorâmica da cidade, a qual se de-
staca a magnífica Catedral de São Pedro e 
Santa Maria, as Igrejas de São Pantaleão e 

São Jorge e duas ruas encantadoras e ani-
madas: Hole e Schildergasse. Continuação 
a Bopart. Para embarcar em um cruzeiro 
que nos levará a parte mais bonita do Reno, 
podendo admirar o Rochedo Loreley: uma 
enorme rocha maciça que surge na margem 
direita do rio, onde o curso do rio forma uma 
“S”, revelando os antigos Castelos Fortalezas 
do Reno. Almoço a bordo (3). Desembarque 
e continuação da viagem a Frankfurt, Visita 
panorâmica com destaque a colegiada de 
Frankfurt, também conhecida como a cate-
dral. Próximo à prefeitura encontrase a Igreja 
de São Paulo, a famosa Paulskirche. Outro 
emblema cultural de Frankfurt é o Auditório 
e Centro de Congressos, Alte Oper Frank-
furt (antiga ópera). A universidade, fundada 
em 1914, leva o nome do filho predileto da 
cidade: Johann Wolfgang Goethe. Concluire-
mos a visita com uma degustação de cerveja. 
Jantar (2 e 3) e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) FRANKFURT
Café da manhã. Na hora indicada, traslado 
ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos 
serviços.

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL

Todos os domingos do ano

De 14 de março 2021 a 13 de março 2022

Exceto saídas: 18/4, 31/10, 7/11, 21/11, 5/12, 26/12,

2/1, 16/1, 30/1, 6/2 e 27/2

■ T. Baixa: 24 out 2021 a 13 março 2022.

■ T. Media: 4 julho a 28 agosto 2021

■ T. Alta: 14 março a 3 julho 2021
  e 5 set. a 23 outubro 2021


