Países Baixos e Paris 9 dias e 8 noites

Roteiro
DIAS
1 Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Amsterdam (Passagem aérea não incluída, consulte
nossas excelentes tarifas).
2 Amsterdã Chegada no aeroporto e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16h. Resto do dia livre.
Hospedagem.
3 Amsterdã 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.
4 Amsterdã Café da manhã e dia livre. Acomodação em Amsterdam.
5 Amsterdã, 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.
6 Bruges, Gante, 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.
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7 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.
8 Bruxelas, Paris Café da manhã e saída para Paris. Acomodação em Paris. 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.
9 Paris Café da manhã e dia livre.
10 Paris Café da manhã, dispomos dos apartamentos até as 12h e traslado ao aeroporto.

Inclui
· Programa de 8 noites de hospedagem com acompanhamento de guia em espanhol, com conhecimento em língua
portuguesa.
· Café da manhã tipo buffet diário.
· Traslados de chegada em Amsterdam e saída em Paris.
· 3 passeios incluidos conforme mencionados no itinerário, incluindo a visita a uma das cidades mais lindas do mundo:
Paris, passando pela Catedral de Notre Dame, Champs-Élysées, Arco do Triunfo, Basílica de Sacré-Couer, Montmartre.
· Despesas de maleteiros nos hotéis (01 mala por pessoa).
· Free Wifi em todos os hotéis do itinerário.

Não Inclui
- Refeições não mencionadas.
- Seguro assistência saúde/bagagem.
- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia).
- Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais.
- Excesso de bagagem.
- Qualquer item não mencionado como incluído.
- Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

Opcional
- Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar.
- Seguro de cancelamento, Trip Protector.
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