
Bélgica,
a senhora
medieval

1º DIA – PORTO / LISBOA / 
BRUXELAS

Comparência no aeroporto 
escolhido. Assistência nas for-

malidades de embarque.
06h30 – Partida do Porto em 

voo TAP com destino a Lisboa. 
Chegada às 07h30.

09h35 – Partida de Lisboa em voo 
TAP com destino a Bruxelas.

Chegada e início da visita panorâmica 
da cidade: o bairro de Laeken, resi-

dência da família real da Bélgica, onde 
o Atomium, ícone da cidade dos tempos 

modernos contrasta com o exotismo dos 
pavilhões asiáticos, o Arco de Triunfo do 

Cinquentenário, os quarteirões das Institui-
ções Europeias – com o edifício Berlaymont, 

o Conselho e a Comissão Europeia, o Palácio 
da Nação, e por fim a fachada da Catedral de 

S. Miguel. Prosseguimos a visita, agora a pé, com 
paragem para saborear uma famosa gaufre, e de 

seguida saudar o popular Maneken-pis e termina-
mos a visita na famosa “Grand Place”, resto do tem-
po livre. Terminada a visita, continuação para o Hotel 
para check-in. Alojamento no hotel Husa President 
Bruxelas 4*. Jantar típico em restaurante local (Mexi-
lhões com batata frita + 1 cerveja).

2º DIA – BRUXELAS / GHENT / BRUXELAS
Pequeno-almoço buffet no hotel. Excursão de dia in-
teiro, com guia local, à região da Flandres. Primeiro a 
cidade medieval de Bruges, a princesa adormecida, 
no reflexo das águas dos seus canais o “charme” de 
uma cidade parada no tempo, os seus palácios outro-
ra recheados de riquezas, o misticismo do Beguina-
ge, a harmonia intemporal das suas ruas medievais, 
aqui incluímos um passeio de barco pelos românticos 
canais. Almoço em restaurante local. Apenas a al-
guns quilómetros, a cidade senhorial de Ghent onde 
o presente se funde com a história: a famosa catedral 
de Saint Bavon, jóia da arte flamenga, o castelo dos 
Condes, os cais floridos, as velhas casas das Corpo-
rações, completaremos a visita com a prova de um 
chocolate artesanal. Após algum tempo livre, regres-
so a Bruxelas. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – BRUXELAS / LEUVEN / ANTUÉRPIA / LIÉ-
GE / BRUXELAS
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, seguimos 
para Leuven famosa pela sua Universidade, visita 
da cidade. Leuven, foi durante os séculos X a XV, a 
mais importante cidade do ducado de Brabante pelo 
seu exponente comercial e têxtil. Saída em direção a 
Antuérpia visita de cidade e almoço em restaurante 

local. Antuérpia, a maior cidade da região da Flandres 
é uma história riquíssima e um passado de sucesso, 
tendo sido um importante centro comercial da Euro-
pa por vários séculos. Visita, com guia local, ao quar-
teirão antigo com a Catedral, a Grande Praça com as 
casas das corporações, a Câmara Municipal e a Fonte 
de Brabo. Saída em direção a Liége para visita da ci-
dade, conhecida pelas suas famosas rendas de Liége. 
Regresso a Bruxelas. Jantar e alojamento.

4º DIA – BRUXELAS / NAMUR / RIO MEUSE / LEF-
FE (ABADIA E CERVEJA) / DINANT / ROCHEFORT 
(ABADIA E CERVEJA) / BRUXELAS
Após o pequeno almoço saída em direção da cidade 
de Namur e breve panorâmica. Em seguida dirigi-
mo-nos para as margens do rio Meuse e seguimos-
-lhe o curso num magnífico cenário até chegarmos 
á Abadia de Leffe, uma das mais famosas Abadias 
Trapistas, visita da Abadia e continuação para uma 
prova de cerveja abadia. A poucos quilómetros fica 
a cidade de Dinant, o nosso próximo destino, cidade 
onde nasceu o inventor do Saxofone, Adolf Sax. Visita 
e almoço. Saída em direção da Abadia de Rochefort 
para visita e prova de cerveja. Regresso a Bruxelas. 
Jantar e alojamento.
Chegada pelas 22h00.

5º DIA – BRUXELAS / WATERLOO / LISBOA OU 
PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel e manhã livre para 
atividades a gosto pessoal. Almoço em restaurante 
local. À tarde saída em direção de Waterloo para 
visita do centro de interpretação e possibilidade de 
ter uma vista deslumbrante do que foi o campo de 
batalha após a subida ao monumento mais represen-
tativo, La Butte du Lion (41 metros de altura), segui-
damente visitaremos a mundialmente famosa pintura 
circular(uma das maiores do mundo) que representa 
a batalha, em 18 de Junho de 1815. Transfere para o 
aeroporto e partida com destino a Lisboa ou Porto.
Formalidades de check in e embarque em voo TAP, 
pelas 19h00. Chegada a Lisboa pelas 20h45 e fim da 
viagem para os passageiros que ficam em Lisboa. Os 
passageiros que voam para o Porto, terão voo pelas 
22h00, com chegada prevista ao Porto pelas 23h00.
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PROGRAMA INCLUI:
• Voos TAP Porto / Lisboa / Bruxelas / Lisboa / Porto 
com bagagem de porão incluída;
• Taxas de segurança e combustível;
• Acompanhamento Tryvel;
• Autocarro de turismo para todo o circuito;
• Alojamento de 04 noites em regime de alojamento 
e pequeno almoço;
• Pensão completa desde o jantar do primeiro dia ao 
almoço do sexto dia;
• Guias locais em todas as visitas;
• Jantar típico com mexilhões;
• Passeio de Barco em Brugges;
• Degustação de Chocolate;
• Visita da Casa de Leffe com degustação de cerveja;
• Visita da Abadia de Rochefort com degustação de 
cerveja;
• Visita ao Memorial de Waterloo;
• Seguro de Viagem;
• Mochila e Bolsa de Documentação Tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não estiver devidamente especificado no 
presente programa;

DE 10 A 15 JULHO 2017

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.174€

150€

BÉLGICA


