AS BELEZAS DO BENELUX
SAÍDA
FRANKFURT

6 DIAS
5 NOITES

23/08/2020
28/08/2020

SOMENTE
TERRESTRE

Você irá conhecer: Frankfurt, Colônia, Bruxelas, Gante, Bruges, Antuérpia, Amsterdã, Volendam
e Utrecht.

ITINERÁRIO
1º DIA - 23/08/2020 - FRANKFURT / COLONIA / BRUXELAS
Café da manhã. Partida de Frankfurt Colônia. No caminho passamos pelo vale do Reno com
suas paisagens magicas e seus castelos medievais. Realizamos uma breve parada em na
Colônia. A noite seguimos para a cidade de Bruxelas com sua pequenas travessas medievais
e coloridas, museus, lijas e cafés.
2º DIA - 24/08/2020 - BRUXELAS
Café da manhã. Saída com destino a Bruxelas. Passando por sua encantadora Grand Place, o
centro geograﬁco, histórico e comercial de cidade o mítico e descarado Manneken Pis, um
dos símbolos mais conhecidos do cidade, e percorrerá o bairro de Great Sabon. À tarde visita
de uma fábrica de chocolate Belga. Hospedagem
3º DIA - 25/08/2020 - BRUXELAS / GANTE / BRUGES
Café da manhã. Saída com destino a Gante. Chegada e passeio panorâmico pela cidade.
Continuação da viagem a Bruges. Conhecida como a “Venécia do Norte”, Bruges conserva
seu legado histórico desde os tempos em que foi uma metrópole poderosa. Hospedagem.
4º DIA - 26/08/2020 - BRUGES / ANTUÉRPIA / AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Amsterdã. Parada em Antuérpia. Continuação da viagem a
Amsterdã. Hospedagem.
5º DIA - 27/08/2020 - AMSTERDÃ / VOLENDAM / AMSTERDÃ
Pela manhã e realizado um city tour por Amsterdã. A capital da Holanda é uma das cidades
mais fascinantes do mundo com seus monumentos históricos.Também visitará, outros
lugares, como o Mercado das Flores. À tarde, excursão a Volendam, uma das vilas de
pescadores mais incríveis da região.Parada em uma fazenda de queijo. Hospedagem.
6º DIA - 28/08/2020 - AMSTERDÃ / UTRECHT / FRANKFURT
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Frankfurt. Durante o caminho
e realizada uma parada em Utrecht para visitar a cidade, ao ﬁm do tur retornamos para a
ida ao aeroporto de Frankfurt.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã
Transporte em carro, minivan ou ônibus de turismo durante todo o roteiro
Traslado aeroporto de Frankfurt / hotel / aeroporto de Frankfurt, somente no dia de início
e término do roteiro
Guia acompanhante falando espanhol durante todo o roteiro
Passeios de acordo com o programa
Passeio a Volendam com visita a uma fazenda de queijo e oﬁcina de tamancos de
madeira
Visita a uma fábrica de chocolate belga

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Sandton Brussels Centre

Bruxelles

Hotel Martin’s Brugge

Brugge

Chassé Hotel

Amsterdam

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 26.05.2020

ENTRADA DE R$1.523,00
+9X DE R$677,00

ENTRADA DE R$2.165,00
+9X DE R$961,00

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

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

TOTAL: R$7.616,00

TOTAL: R$10.814,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Saída garantida com mínimo 02 pessoas;
Não incluso: Passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque; despesas de caráter
pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas; cartão de assistência de viagem;
passeios opcionais; gorjetas; excesso de bagagem (transporte de uma mala com, no máximo,
20 kg por pessoa); demais itens não constantes em “Incluso”.
Motorista-guia para grupos de até 08 pessoas;
Saídas de 26/04, 17/05, 14/06, 06/09 e 11/10/20 com guia bilíngue espanhol-português.
Demais saídas com guia falando espanhol;
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;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto via boleto bancário, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros no cheque ou
nos cartões de crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners Club). Em caso de
variação cambial, preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e 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 26/05/2020 (EUR 1,00 = R$ 6,460), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

