ALEMANHA, BÉLGICA E HOLANDA COM KEUKENHOF
SAÍDA
PORTO
ALEGRE

13 DIAS
10 NOITES

22/04/2020
04/05/2020

AÉREO E
TERRESTRE

Descubra os encantos da Alemanha, as delícias da Bélgica e as ﬂores da Holanda com o pacote
de viagem Alemanha, Bélgica e Holanda com Keukenhof. Nessa viagem você irá
conhecer: Amsterdã, Parque Keukenhof, Bruges, Gante, Bruxelas, Maastricht, Colônia, Sankt
Goarshausen, Rüdesheim e Frankfurt.

ITINERÁRIO
1º DIA - 22/04/2020 - PORTO ALEGRE / LONDRES / AMSTERDÃ
Apresentação no aeroporto internacional de Porto Alegre. Embarque em voo com destino a
Amsterdã.
2º DIA - 23/04/2020 - LONDRES / AMSTERDÃ
Chegada em Londres e conexão para Amsterdã. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
Amsterdã é a capital da Holanda, conhecida por suas variadas atrações turísticas,
monumentos históricos, museus e a beleza dos seus canais.
3º DIA - 24/04/2020 - AMSTERDÃ
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, visita panorâmica com guia local à cidade de
Amsterdã, também chamada Veneza do Norte, percorrendo a Praça do Dam, o Bairro Judeu
e a Torre das Lágrimas, Torre A’dam, o Rokin (maior canal e rua da cidade), o mercado de
ﬂores, Palácio Real, o Buewe Kerk e o Museu Nacional, o mercado de Berlage, a Estação
Central, entre outros.
4º DIA - 25/04/2020 - AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre.
5º DIA - 26/04/2020 - AMSTERDÃ / PARQUE KEUKENHOF / BRUGES
Café da manhã. Saída para visita ao Parque Keukenhof, também conhecido como o jardim
da Europa, considerado um dos locais mais bonitos do mundo. Deixe-se levar pela explosão
de cores, ﬂores e aromas do parque. Sua história remonta ao século XV: o Castelo de
Keukenhof foi construído em 1641 e a propriedade acabou crescendo para abranger uma
área de mais de 200 hectares. Em 1857, os jardins do Castelo foram redesenhados em estilo
inglês de paisagem, que ainda constitui a base atual do Keukenhof. O parque é a vitrine
internacional do setor ﬂoricultor holandês, com ênfase especial nos bulbos de ﬂores: no
espaço de oito semanas, o foco do parque está nos 7 milhões de bulbos da primavera! Após
a visita, continuação até Bruges. Chegada e Hospedagem.

6º DIA - 27/04/2020 - BRUGES
Café da manhã. Visita panorâmica, incluindo os principais pontos turísticos e culturais da
cidade, como a Basílica do Sangue Sagrado, a Igreja de Nossa Senhora, onde se encontra a
obra de Michelangelo, a Madonna e a Menino, a Praça do Mercado e a Praça Burg. Tarde
livre.

7º DIA - 28/04/2020 - BRUGES / GANTE / BRUXELAS
Café da manhã. Saída com destino a Gante para breve visita, passando pelo Castelos dos
Condes, a Catedral, a rua Graslei. Continuação até Bruxelas. Chegada e Hospedagem.
Restante do dia livre. Capital da Bélgica e considerada a capital da União Europeia, Bruxelas
possui diversos pontos turísticos históricos, arquitetura com inﬂuências francesas e
holandesas, tradição em cervejas, chocolate e histórias em quadrinhos, além da arte de rua,
que concede um toque único à cidade!
8º DIA - 29/04/2020 - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para passeio panorâmico com guia local pela cidade do Parlamento
Europeu, incluindo a Grand Place, a Prefeitura, Catedral de São Michel, Manenken-Pis (o
menino em bronze fazendo xixi), o bairro do Sablon, Palácio da Justiça, o Atomium, entre
outros. Restante do dia livre.
9º DIA - 30/04/2020 - BRUXELAS / MAASTRICHT / COLÔNIA
Café da manhã. Saída com destino a Colônia. No caminho, parada em Maastricht, pequena
cidade da Holanda que ganhou notoriedade mundial através do músico André Rieu. Chegada
em Colônia e hospedagem. Restante do dia livre.
10º DIA - 01/05/2020 - COLONIA
Café da manhã. Pela manhã, saída para visita com guia local à cidade incluindo, entre outras
atrações, vista externa da sua Catedral em estilo gótico, declarada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, um dos monumentos mais representativos desta cidade de rica
vida cultural. Colônia é também conhecida por sua “Água de Colônia 4711”: na invasão de
Napoleão à Alemanha, ele ordenou que todos os imóveis fossem renumerados e, para a
fábrica de Colônia, foi determinado o número 4711, hoje mundialmente famoso.
11º DIA - 02/05/2020 - COLÔNIA / SANKT GOARSHAUSEN / RÜDESHEIM
Café da manhã. Saída em direção a Sankt Goarshausen. Embarque em cruzeiro com
passagem pelo trecho mais pitoresco do Rio Reno, onde pode-se avistar vinhedos, castelos e
fortalezas. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre. Uma possibilidade de visita em
Rüdesheim é à Drosselgasse, ruela mundialmente famosa, com apenas 144m de
comprimento e repleta de opções de gastronomia.
12º DIA - 03/05/2020 - RÜDESHEIM / FRANKFURT / SÃO PAULO
Café da manhã. Manhã livre. Rüdesheim possui longa tradição na fabricação de vinhos, com
ferramentas romanas de cultivo de uvas, datadas do século III d.C., tendo sido encontradas
em sua área. Atualmente a produção de vinho se organiza ao redor das pequenas
propriedades familiares. Apesar de pequena, a cidade possui atrações peculiares, como o
castelo de Brömserburg, construído há 1.000 anos e que hoje abriga o Rheingauer
Weinmuseum (museu do vinho) e o Brömserhof, casa cujas origens remontam à Idade
Média. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino ao
Brasil.
13º DIA - 04/05/2020 - SÃO PAULO / PORTO ALEGRE
Chegada a São Paulo e conexão para Porto Alegre.

INCLUSO
Passagem aérea desde Porto Alegre
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã
Transporte em ônibus privativo de turismo
Traslado aeroporto / hotel em Amsterdã
Traslado hotel em Frankfurt / aeroporto
Guia acompanhante desde a saída do Brasil
Guias locais para os passeios em Amsterdã, Bruxelas e Colônia falando português ou
espanhol
Passeios e visitas de acordo com o programa
Ingresso para visita ao Parque Keukenhof
Cruzeiro pelo Rio Reno de Sankt Goarshausen até Rüdesheim
Seguro viagem, plano Europa, válido pelo período, para menores de 70 anos. Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

NH City Center Amsterdam

Amsterdã

Hotel NH Brugge

Bruge

NH Brussels Bloom

Bruxelas

Mercure Hotel Severinshof Koeln City 4*

Colônia

Hotel Traube

Rüdesheim

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 17.01.2020

ENTRADA DE R$3.802,00

ENTRADA DE R$4.841,00

+9X DE R$1.336,00

+9X DE R$1.783,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$15.826,00

TOTAL: R$20.886,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
 Saída garantida com mínimo 25 passageiros;
 Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
 Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
 A franquia de bagagem é de 01 mala de até 23 kg por pessoa;
 Seguro viagem válido pelo período para menores de 70 anos;
 Caso o veículo para o transporte designado tenha banheiro a bordo, seu uso não está
permitido durante a viagem pela legislação laboral Europeia, pois os motoristas não podem
ser responsáveis pela higiene dos mesmos. No entanto durante todos os trajetos serão
efetuadas várias paradas técnicas;
 Sem prejuízo das multas contratuais cabíveis, a companhia aérea cobra multa em caso de
cancelamento e pedido de reembolsos e estas serão repassadas ao cliente;
 Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
 Condições gerais conforme site e especíﬁcas conforme Anexo 1.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio
do dia 17/01/2020 (EUR 1,00 = R$ 4,880), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

