
 

 

 

 

 

 

VAMOS VIAJAR? 
 

 

Conheça três dos países mais charmosos da Europa de uma só vez:  

 

Holanda, Bélgica e França 

 

Desfrute de um tour do melhor que a região tem para oferecer. A primeira parada é uma 

das cidades mais apreciadas do mundo: Amsterdam, a capital holandesa é um destino 

incontestável e agrada todos os gostos. Sua vida noturna vibrante, a energia dos canais 

e das construções típicas, os incríveis museus e a história viva que cerca cada canto, fazem 

com que todos se apaixonem por essa cidade, seja a pé ou de bike. Seguindo para Bélgica 

que tem uma localização estratégica no centro da Europa o que faz um pulinho por lá 

ser sempre fácil. Suas três principais cidades combinam tudo que faz da Bélgica um dos 

países mais gostosos de se conhecer, principalmente pelos incríveis chocolates, waffles, 

batatas fritas especiais e, claro, as cervejas que são as mais renomadas do mundo. O 

último destino, cidade mais apaixonante do mundo: Paris.  Paris dispensa comentários e 

explicações, por mais que todos sempre tenham as mais altas expectativas, a capital 

francesa é sempre capaz de superá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J U L H O   

2  0  2  2 



 

 

 

Roteiro Holanda, Bélgica & França 2022 
 

1o DIA – SÃO PAULO - AMSTERDAM  

Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 3 horas de 

antecedência) para embarque com destino a Amsterdam. Noite a bordo. 

 

2o DIA – AMSTERDAM 

Chegada e traslado aeroporto x hotel com assistência de guia local em português.  

 

3o DIA – AMSTERDAM  

Café da manhã buffet. Faremos um city tour pela Praça Dam, no coração da cidade 

velha, o mercado flutuante de flores no Canal Singel e do Bairro Judeu. Em seguida, 

daremos um belo passeio de barco em seus canais típicos. Restante do dia livre. 

 

4o DIA – AMSTERDAM  

Após café da manhã, passeio à Marken e Volendam, bonitas aldeias de pescadores 

que mantêm a sua singularidade. Retorno para Amsterdam. Alojamento e restante 

do dia livre. 

 

5o DIA – AMSTERDAM 

Dia livre  

 

6o DIA – AMSTERDAM - ANTUERPIA - BRUGES – BRUXELAS  

Ônibus privativo ao grupo e deslocamento a Bruxelas com parada em Antuérpia, 

pequeno tempo livre almoço não incluído. A tarde Bruges com walking tour e guia 

local por 2 horas em português. 

 

7o DIA – BRUXELAS 

Café da manhã, City tour pela manhã. Passaremos pela Grand Place dominada pela 

majestosa Prefeitura Torre, a Catedral, com seus museus contendo grandes obras 

dos mestres flamengos, seu tribunal, etc. Restante do dia livre.  

 

 

 



 

 

8o DIA – BRUXELAS - PARIS.  

Café da manhã, saída em ônibus privativo ao grupo e deslocamento a Paris. 

Excursão Paris iluminada à noite . Paris é a cidade da luz, a noite explode em mil 

cores que dão um charme especial à majestosa Torre Eiffel, o Arco do Triunfo de 

beleza, cobrindo toda a Champs Elysees, a Opera Garnier, Place de 

oncorde,Trocadero, etc. 

 

9o DIA – PARIS 

Café da manhã buffet. Hoje nós incluímos várias visitas e atrações que nos dará 

uma excelente vista de Paris. Começamos com a visita à cidade, onde veremos: O 

Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão 

dos Homens Ilustres onde o mausoléu de Napoleão, o Palácio e Jardins 

Luxemburgo, a Torre Eiffel símbolo de Paris e da França, a Place de la Concorde, o 

Etoile Plaza com 

o Arco do Triunfo, Place Vendome, a Ópera Garnier, etc. Almoço. À tarde embarque 

no Porto de Lena para dar um passeio de barco no rio Sena. Em seguida, iremos ao 

o 2 o andar da Torre Eiffel, de onde você terá um panorama único e belo da 

grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia com um passeio a pé de 

Montmartre, Place du Tertre com o seu retrato e Sagrado Coração de Jesus. 

 

10o DIA – PARIS – SÃO PAULO 

Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada por nossos representantes para o 

translado do hotel para o aeroporto para o seu voo de regresso ao Brasil. Fim de 

nossos serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PACOTE INCLUI: 

Passagem aérea em classe econômica SP/AMSTERDAM//PARIS/SP com franquia 

de 01 PC de 23 Kg 

Cartão de assistência de viagem internacional com cobertura de EUR 30.000,00 

Pacote terrestre: 

Transfer in/out AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO com guia local em 

português base 40 passageiros 

City tours com guias locais em português 

Amsterdam com duração de +- 04 horas 

Bruges com duração de +- 02 horas 

Bruxelas com duração de +- 03 horas 

Paris com duração de +- 03 horas 

Passeios com guias locais em português 

Voledam & Market 

Hotelaria 4* com café da manhã: 

Amsterdam: Periférica – perto do aeroporto 

Bruxelas: Cidade 

Paris: Periférica 

Guia acompanhante do início ao término 

KIT VIAGEM OTIMIZA  

 

O PACOTE NÃO INCLUI:   

Maleteiros  

Despesas de caráter pessoal  

Nada que não esteja mencionado como incluído  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VALOR POR PESSOA BASE 40 PASSAGEIROS:   

Em DBL......................................... USD 4.667,00 + Taxa de embarque USD 130,00  

Em SGL......................................... USD 5.524,00 + Taxa de embarque USD 130,00 

 

FORMA DE PAGAMENTO:   

 

A vista com 3% de desconto (TED ou depósito)  

Cartões VISA ou MASTERCARD  

Cheque de pessoa física com mais de 06 meses de conta  
 

Boleto de pessoa física desde que a última parcela seja paga até 01 mês antes 

do embarque. 

 

Super bônus de R$ 800,00 de desconto para quem adquirir o pacote até 

03/05/2021. 

 

IMPORTANTE: Para saídas de outras cidades, consulte nosso time de 

atendimento com antecedência. 

 


