
 

 

 BLOQUEIO – JARDINS DE KUEKENHOF COM PARIS!  
 

Período da viagem: de 23 de ABRIL a 04 de MAIO de 2021 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 
 Passagem aérea TAP - POA / Amsterdam // Paris / POA - Franquia 1 bagagem de 23kg; 

 Transporte em ônibus com guia; 
 Guia local em espanhol (com conhecimentos em português); 

 Traslados de chegada e saida; 
 Carregadores nos hotéis (quando possível); 

 10 noites de hospedagem com café da manhã tipo buffet; 
 Hospedagem nos hotéis indicados ou similares; 

 Assistência de nosso operador local. 
 

ITINERARIO AÉREO 

 
ROTEIRO DIA A DIA 

 
DIA 23/04 PORTO ALEGRE - AMSTERDAM 
Encontro 3 horas antes da saída do voo. Embarque desde o aeroporto Salgado Filho rumo a Europa 
no voo direto da TAP. 
 
DIA 24/04 AMSTERDAM 
Chegada ao aeroporto de Amsterdam e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
DIA 25/04 AMSTERDAM 
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Possibilidade de visitar Marken e Voledam em 
forma opcional. Valor Opcional: Usd 90.00. Hospedagem. 
 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

118 23 Abr 20:35 24 Abr 11:25 PORTO ALEGRE (POA) LISBOA (LIS) 

 

672 24 Abr 15:00 24 Abr 19:00 LISBOA (LIS) AMSTERDAM (AMS) 

 

443 04 Mai 07:35 04 Mai 09:10 PARIS (ORY) LISBOA (LIS) 

 117 04 Mai 11:45 04 Mai 19:05 LISBOA (LIS) PORTO ALEGRE (POA) 

QUALIDADE 



 

 

DIA 26/04 AMSTERDAM 
Café da manhã e visita panorâmica à cidade, incluindo o centro histórico, a Praça Dam, com o 
Monumento da Libertação, o Palácio Real, construído sobre 13.659 pilares de madeira, a Praça 
Rembrandt, com o monumento ao artista, a Praça Leidseplein, o Teatro Municipal e o famoso 
Museu Nacional. A visita termina com um cruzeiro de uma hora pelos canais rodeados pelas casas 
dos mercadores do século XVII, igrejas com campanários e armazéns construídos nos séculos XVI 
e XVII. 
 
DIA 27/04 AMSTERDAM 
Café da manhã e dia livre. Possibilidade opcional de visitar o Parque de Tulipas mais famoso do 
Mundo. Se você adora flores, você não vai acreditar na mostra colorida de tulipas e outras flores 
primaveris desabrochando nos magníficos Jardins Keukenhof! Os Jardins de Keukenhof são uma 
das principais atrações da Holanda, e um dos passeios mais populares de Amesterdã. São mais de 
80 acres (32 hectares) de exposições sazonais, que incluem a incrivelmente colorida exibição de 
mais de sete milhões de tulipas e outras flores durante a primavera. Sairemos no horário da manha 
para ir ao parque. Tempo livre para caminhada, explorar o parque de diferentes formas, a pé, bike, 
patinetes, etc. Tempo para almoço por conta e em horário marcado retorno a hotel. Valor opcional: 
USD 90.00 por pessoa. 
 
DIA 28/04 AMSTERDAM - ANTUÉRPIA - BRUGES 
Café da manhã e saída para Antuérpia, uma das cidades mais importantes da Bélgica, famosa por 
seu mercado de diamantes e por seu porto (o segundo maior da Europa). Combina símbolos 
tradicionais com elementos modernos que fizeram dela uma cidade de referência em termos de 
design, ambiente noturno e fusão multicultural. Visita à Catedral de Nossa Senhora, Praça Principal 
e Prefeitura. Continuação da viagem para Bruges, capital da província de Flandres Ocidental, 
famosa por seu centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade. Bruges também é conhecida 
como ‘a Veneza do Norte’, por causa dos muitos canais que atravessam a cidade e pela beleza 
deles. Acomodação. 
 
Dia 29/04 BRUGES - GENT - BRUXELAS 
Café da manhã e breve visita à cidade. Vale a pena visitar a Igreja de Santa Ana e do Sangue 
Sagrado, e a Prefeitura, excelente exemplo de palácio renascentista. Em seguida, continuação para 
Gent para visita ao seu centro histórico, onde se destaca a Igreja de São Nicolau, Igreja de São 
Miguel e Catedral de São Bavo, que abriga famosas obras de arte, como a ‘Vocação de São Bavo’, 
de Rubens, e o políptico dos irmãos Van Eyck ‘A Adoração do Cordeiro Místico’. Após a visita, 
continuação do percurso para Bruxelas. Acomodação. 
 
DIA 30/04 BRUXELAS 
Café da manhã e visita à cidade. Entre seus edifícios se destacam a Catedral de São Miguel e 
Santa Gudula, a Prefeitura, a Praça da Justiça e a Grande Praça, o lugar mais famoso, animado e 
fotografado de Bruxelas. Com dezenas de edifícios famosos, é um dos conjuntos arquitetônicos 
mais belos da Europa. Tarde livre e acomodação. 
 
DIA 01/05 BRUXELAS - PARIS 
Café da manhã e saída para Paris. Acomodação. À tarde, visita panorâmica. Paris é um dos 
destinos turísticos mais populares do mundo e tem muitas atrações que se pode desfrutar na 
viagem: a Catedral de Notre Dame, Champs-Élysées, Arco do Triunfo, Basílica de Sacré-Coeur, 
Hôtel des Invalides, o Panteão, Quartier Latin (Bairro Latino), Arco da Defesa, Ópera Garnier, 
Montmartre, o palácio e jardins de Luxemburgo, entre outros. 
 
DIA 02/05 PARIS 
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Paris. 
 
DIA 03/05 PARIS 
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Paris. 
 
DIA 04/05 PARIS – PORTO ALEGRE 
Café da manhã e traslado para o aeroporto tomar nosso voo de retorno ao Brasil.  

 
FIM DA VIAGEM 



 

 

 
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

AMSTERDAM: LEONARDO ROYAL **** ou DOUBLE TREE CENTRAL STATION ***** 

BRUGES: DUKES PALACE **** 

BRUXELAS: NOVOTEL CITY CENTRE **** 

PARIS: MARRIOTT RIVE GAUCHE **** 

 
VALORES POR PESSOA 

 

ROTEIRO  VALOR P/ PAX EM INDIVIDUAL VALOR P/ PAX EM DUPLO 

 
PAÍSES BAIXOS E PARIS 

 

USD 3999,00  
 

ou 12x de USD 333.00 

 
USD 3199,00  

 
ou 12X de USD 267.00 

 
 

Acrescentar USD 345,00 de taxa de embarque por pessoa a serem pagas na entrada 
 

Forma de pagamento: 

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

 
IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores em dólares americanos. 

**** Pacote não inclui seguro viagem, consulte nossos valores especiais **** 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque.  

 
 


