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Municipal, e a Basílica do Sangue Sagrado (Heilig 
Bloed Basiliek). Passeio de barco nos canais e visita 
do Markt, a principal praça da cidade Dominada 
pelo Belfort (campanário), onde estava guardada 
a carta da cidade. Regresso a Bruxelas e jantar em 
cervejaria. Alojamento no Hotel.

3ºDIA - BRUXELAS / ANTUÉRPIA / HAIA / 
AMSTERDÃO
Após o pequeno almoço, saída com destino a 
Antuérpia, conhecida internacionalmente pelo 
comércio de diamantes, sendo um dos principais 
pontos de comercialização a lapidação das pedras, 
além de abrigar um dos maiores portos da Europa, 
banhado pelo Rio Escalda. Visita panorâmica da 
cidade com visita da Catedral de Nossa Senhora 
(Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) que guarda jóias 
das pinturas de Rubens. Muito foi destruído e pilhado 
pelos calvinistas durante a reforma protestante, 
mas algumas obras-primas restaram intactas. O 
seu campanário é considerado Património Mundial 
da UNESCO. Visita do centro histórico. Almoço em 
restaurante. De tarde, partida para Haia. Início das 
visitas com destaque para a praia de Schweningen, 
provavelmente a mais famosa do Mar do Norte. 
Continuação pelo Palácio da Paz onde está instalado 
o Tribunal Internacional. Visita do centro histórico 
com destaque para o Binnenhof, o Parlamento 
Holandês, edifício histórico inserido no centro da 
cidade, onde o contraste entre os edifícios antigos 
e modernos é contextualizado de forma harmoniosa. 
Chegada a Amsterdão. Check in no Hotel Double 
Tree Hilton Amsterdam 4**** ou similar. À noite 
saída para jantar no Restaurante De Vijff Vlieghen. 
Alojamento no Hotel.

4ºDIA - AMSTERDÃO
Após o pequeno almoço, início da visita à cidade 
de Amesterdão, contemplando as atrações mais 
conhecidas como seja o centro da cidade, canais, 
museus e ícones da área. Passaremos pela Dam 
Square, pela Estação Central, pelo Mercado das 
Flores e pelo popular bairro de Jordaam e visita 
do Museu Van Gogh. Almoço em restaurante. 
Prosseguiremos a visita ao Museu Rijksmuseum. 
Possui uma maravilhosa coleção de arte e história 
holandesas. Destacamos a Ronda Noturna de 
Rembrandt, as coleções de pinturas dos grandes 
mestres do século XVII, como Frans Hals, Jan Steen e 
Vermeer assim como a uma Fábrica de lapidação de 

1ºDIA - LISBOA / BRUXELAS
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da 
hora de saída.

Assistência nas formalidades de 
embarque.

07h00 – Partida em voo Tap com 
destino a Bruxelas.

10h45 – Chegada a Bruxelas. 
Assistência início da visita da capital da 

Bélgica e da União Europeia. Bruxelas 
oferece o melhor de vários mundos: 

de arquitetura gótica ao Art Nouveau, 
a partir de locais de interesse histórico, 

como o Arco do Triunfo, no Parque Jubileu 
e do Palácio de Justiça. Visita de cidade com 

passagem pela Grand Place, berço medieval 
de Bruxelas, Catedral de St. Michel e, claro, 

uma viagem a Bruxelas não estaria completa 
sem passar na estátua clássica de Manneken Pis e 

o grandioso Palácio Real. Almoço em restaurante 
durante as visitas. De tarde, Passagem pelo Park 
Cinquentenaire na região denominada Quartier 
Européen. Neste bairro passaremos por edifícios 
conhecidos e importantes como o Conselho 
Europeu, o Comité Económico e Social Europeu 
e o Parlamento Europeu, bem como do Atomium 
o ícone de modernidade, que foi construído 
para celebrar a Exposição Universal Expo 1958. 
Continuação para o Hotel Crowne Plaza Bruxelles 
4**** ou similar. Check in, jantar no hotel ou em 
restaurante e alojamento.

2ºDIA - BRUXELAS / GANT / BRUGES / BRUXELAS
Após o pequeno almoço, saída com destino a Gant. 
Dia inteiro para visita da cidade passando por : 
Belfort e a St. Niklaaskerk / Korenmarkt, a praça 
que foi outrora o mercado de cereais da cidade/
Koren Munt, pequena ponte (Vleeshuisbrug) 
sobre o rio Leie / Pensmarkt, e ponte Grasbrug. 
Passagem por Vrijdagmarkt / a Stadhuis (câmara 
municipal) e visita da St Baafskathedraal, a 
catedral gótica de S. Bafon da cidade de Gant. 
Aqui numa capela lateral encontra-se “A Adoração 
do Cordeiro Místico” (também conhecido como o 
“Retábulo de Gant”), de Jan van Eyck. Continuação 
para Brugges. Chegada e almoço em restaurante. 
De tarde, visita da Onze Lieve Vrouwewerk (Igreja 
da Nossa Senhora), e vistas dos canais do Rio 
Dijver. Continuação para a Stadhuis, ou Câmara 

BÉLGICA, PAÍSES BAIXOS E 
LUXEMBURGO
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de 1248, tendo permanecido inacabada até 
ao séc. XIX. Destaque para os seus vitrais, 
cadeirais góticos, Altar dos Reis Magos e 
o relicário dos Três Reis. Continuação para
Koblenz. Breve visita com destaque para a
estátua do Imperador Guilherme I e para o
Deutches Eck, a última ponta de terra entre
o Rio Mosela e o Rio Reno. Continuação para
Boppard para embarque num Cruzeiro no 
Vale do Reno com almoço incluído, passando 
por localidades como St. Goar, fortalezas 
como a de Pfalzgrafenstein e pelo famoso 
Rochedo de Lorely, fonte de inspiração de 
muitos poetas. Desembarque em Bacharah 
e continuação para o Luxemburgo. Chegada 
ao Hotel Meliá Luxembourg 4**** ou similar 
e check in. Jantar no hotel ou em restaurante 
e alojamento no Hotel.

7ºDIA - LUXEMBURGO / LISBOA
Pequeno almoço no Hotel. Visita panorâmica 
do Luxemburgo, cidade das pontes. 
Recortada pelos rios Alzette e Petrusse e 
com uma paisagem desenhada por vales e 
muito verde, fazem parte do Património da 
Humanidade UNESCO desde 1994 as suas 
fortificações e os bairros antigos. Destaque 
para a Catedral, as fortificações subterrâneas 
e o Bairro Europeu. Almoço em restaurante. 
De tarde, transporte para ao aeroporto. 
Assistência nas formalidades de embarque.
18h00 – Partida em voo direto Tap com 
destino a Lisboa.
19h55 – Chegada a Lisboa ao Aeroporto 
Humberto Delgado.

diamantes. Passeio de 
barco nos canais de 

Amsterdão. Regresso 
ao Hotel. Jantar no 

Hotel ou em restaurante. 
Alojamento.

5ºDIA - AMSTERDÃO / 
MARKEN / VOLENDAM / 

COLÓNIA
Após o pequeno almoço, 

saída para para Marken. Por 
volta do Séc. XIII, esta pequena 

vila foi separada do continente 
devido a uma tempestade, ficando 

isolada durante séculos. A ilha sofria 
contantes enchentes, e por isso as 

casas eram construídas sobre estacas 
ou em montes. Em 1957, aquando da 

construção de um dique voltaram a estar 
ligados ao continente até aos dias de 

hoje. Continuação para Volendam, no Lago 
Zuiderzee, uma atração turística popular 
na Holanda, conhecida pelos seus típicos 
barcos de pesca e as roupas tradicionais 
ainda usadas por alguns moradores. O 
traje feminino de Volendam é um dos 
mais reconhecidos dos trajes tradicionais 
holandeses, frequentemente apresentado 
nos cartazes turísticos. Volendam também 
apresenta um pequeno museu sobre a sua 
história e estilo de roupa, onde os visitantes 
podem fazer as suas fotografias vestindo os 
trajes tradicionais holandesas. Visita a uma 
fábrica artesanal dos típicos tamancos de 
madeira e queijos holandeses. Almoço em 
restaurante. De tarde, continuação para 
Colónia. Chegada ao Hotel Novotel Köln 
City Centre 4**** ou similar. Jantar no hotel 
ou em restaurante e alojamento no Hotel.

6ºDIA - COLÓNIA / KOBLENZ / CRUZEIRO 
NO VALE DO RENO / LUXEMBURGO
Após o pequeno almoço, visita da cidade de 
Colónia, cidade fundada pelos romanos e 
que mais tarde viria a albergar o monumento 
gótico mais conhecido da Alemanha, a 
Catedral. Visita da Catedral que abriga os 
restos mortais dos Reis Magos e que viu a 
sua primeira pedra colocada a 15 de Agosto 

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea para percurso Lisboa / Bruxelas + Luxemburgo /
Lisboa em voos diretos com a companhia aérea Tap e com direito ao 
transporte de 23 kg de bagagem;
• Assistência e transporte privativo Aeroporto / Hotel / Aeroporto; 06 
noites de alojamento nos hotéis mencionados 4* ou similares, 
incluindo o pequeno-almoço diário;
• Programa com um total de 13 refeições;
• Autocarro de turismo com ar condicionado durante todo o circuito 
com capacidade máxima de 53 lugares;
• Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guias locais 
em espanhol e/ou português consoante disponibilidade: Visita de dia 
inteiro em Bruxelas; visita de dia inteiro a Gant e Brugges; Visita de 
Antuérpia; Visita de Haia; Visita de dia inteiro de Amsterdão; Visita de 
Marken e Volendam; Visita de Colónia; Visita de Luxemburgo;
• Entradas nos monumentos mencionados no itinerário : Catedral de 
Colónia, Catedral de Nossa Senhora de Antuérpia, St. Baafskathedral 
em Gant, Onze Lievve Vrouwewerk e Heilig Bloed Catedral em 
Brugges; Museu Van Gogh e Museu Rijksmuseum em Amsterdão;
• Cruzeiro nos canais de Amsterdão;
• Cruzeiro com almoço no Vale do Reno entre Boppard e Baccharah 
com almoço incluido;
• Passeio de barco nos canais de Brugges;
• Fábrica artesanal de tamancos e queijos holandeses;
• Seguro de viagem Multiviagens com PVFM – MIP 30.000 €
Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante de 135,19 
€ por pessoa, à data de 25.03.2020 – a atualizar e reconfirmar na 
altura da emissão da documentação);
• City Tax:
• Todas as Taxas Hoteleiras, de Serviço e IVA;
• Acompanhamento Tryvel desde Lisboa;
• Bolsa de documentação e saco Tryvel ou mochila;
• Auriculares durante todo o percurso;
• Kit de Higiene e Segurança COVID19.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bagageiros nos hotéis;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados
no presente itinerário e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas,
bar, mini-bar, lavandaria, etc.) e refeições não mencionadas.
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