BENELUX E RÚSSIA 2019
SAÍDA
RIO DE
JANEIRO

14 DIAS
11 NOITES

07/05/2019
20/05/2019

AÉREO E
TERRESTRE

Surpreenda-se com o pacote de viagem Benelux e Rússia. Nessa viagem você irá conhecer:
Bruxelas, Bruges, Gante, Luxemburgo, Roterdã, Haia, Amsterdã, Volendam, Marken, São
Petersburgo e Moscou.

ITINERÁRIO
1º DIA - 07/05/2019 - RIO DE JANEIRO / BRUXELAS
Apresentação no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Embarque com destino a
Bruxelas, com conexão.
2º DIA - 08/05/2019 - BRUXELAS
Chegada a Bruxelas e traslado ao hotel. 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!
3º DIA - 09/05/2019 - BRUXELAS / GANTE / BRUGES / BRUXELAS
Café da manhã. Passeio panorâmico em Bruxelas na parte da manhã, incluindo a Grand
Place, a Prefeitura, Catedral de São Michel, Manenken-Pis, o bairro do Sablon, Palácio da
Justiça, o Atomium, entre outros. À tarde, saída com destino a Gante, a capital da Flandres
Oriental. Breve parada para conhecer esta pitoresca cidade, com seus becos medievais e
diversos canais. Continuação da viagem até Bruges, cidade de origem medieval com suas
ruas calçadas de pedra, canais, praças, torres e igrejas históricas. Chegada e passeio
panorâmico com guia local. Após, retorno à Bruxelas.
4º DIA - 10/05/2019 - BRUXELAS / LUXEMBURGO / BRUXELAS
Café da manhã. Saída com destino a Luxemburgo, grão-ducado localizado entre Bélgica,
França e Alemanha e o segundo menor dos estados membros da União Europeia. Esta
cidade histórica foi uma das mais formidáveis fortalezas da Europa até o século 19; as
fortiﬁcações e a parte antiga da cidade, classiﬁcadas como Patrimônio da UNESCO,
encontram-se em muito bom estado de preservação. Chegada e passeio panorâmico com
guia local, incluindo a Praça da Constituição, com vista para as margens do rio Pétrusse, o
caminho da Corniche (a pé), o Palácio do Grão-Duque e a Catedral de Nossa Senhora.
Retorno à Bruxelas.
5º DIA - 11/05/2019 - BRUXELAS / ROTERDÃ / HAIA / AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída com destino a Amsterdã, com paradas no caminho em Roterdã e Haia. Roterdã é uma cidade moderna e
inovadora com muitas faces, de intensa atividade portuária e vida noturna agitada. Haia é a sede do governo, possuindo vários
monumentos e bairros históricos e conhecida como a “cidade real próxima ao mar”, pois muitos membros da família real
holandesa residem em seus elegantes bairros. Chegada em Amsterdã e hospedagem. Amsterdã é a capital da Holanda,
conhecida por suas variadas atrações turísticas, monumentos históricos, museus e a beleza dos seus canais.

6º DIA - 12/05/2019 - AMSTERDÃ
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica a capital para conhecer a Torre A’dam, o
Rokin (maior canal e rua da cidade), o mercado de ﬂores, a Praça Dam, Palácio Real, o
Buewe Kerk e o Museu Nacional, o mercado de Berlage, a Estação Central, entre outros.
Tarde livre.

7º DIA - 13/05/2019 - AMSTERDÃ / VOLENDAM / MARKEN / AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para visita a Volendam e Marken. Volendam é uma vila de pescadores
situada a 20 quilômetros de Amsterdã, fundada no século 14 nas imediações do porto de
Edam. Marken é uma pequena aldeia localizada a aproximadamente 30 km da capital
holandesa, numa ilha que virou península, atualmente protegida por diques. Por sofrer com
constantes enchentes nos dias antigos, os habitantes de Marken construíram as casas sobre
estacas e em montes, tornando assim suas moradas únicas no mundo! Retorno a Amsterdã.
8º DIA - 14/05/2019 - AMSTERDÂ
Café da manhã. Dia livre.
9º DIA - 15/05/2019 - AMSTERDÃ / SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Após, traslado ao aeroporto de Amsterdã para embarque com destino a São
Petersburgo, Rússia. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem e restante do dia livre. São
Petersburgo é a capital cultural da Rússia, fundada pelo czar Pedro, o Grande, em 1703. Foi
a capital do país até 1918. A cidade mudou de nome várias vezes, chamando-se Petrogrado
entre 1914 e 1924, e Leningrado desde essa data até 1991, quando retomou o seu nome
original.
10º DIA - 16/05/2019 - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Saída para visita a cidade, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo,
Catedral de São Isaac, Catedral do Sangue Derramado, entre outros. À tarde, visita ao
famoso Museu Hermitage (ingresso incluso), um dos maiores do mundo.
11º DIA - 17/05/2019 - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado até a estação de trens de São Petersburgo
para embarque no trem de alta velocidade Sapsan com destino a Moscou (Classe Turística).
O trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino “, pode alcançar até 250 quilômetros por
hora e é um dos mais modernos do mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado ao
hotel. Hospedagem. Moscou é a atual capital da Rússia, fundada em 1147, e o maior centro
político e cultural do país. É a metrópole mais ao norte do planeta, ﬁgurando entre as
maiores do mundo.
12º DIA - 18/05/2019 - MOSCOU
Café da manhã. Passeio panorâmico na parte da manhã, incluindo a Praça Vermelha, o
famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio, construída em 1560, o metrô (a pé,
entrada inclusa), um dos mais belos e luxuosos do mundo, considerado uma verdadeira obra
de arte. À tarde, visita ao interior do famoso Kremlin (ingresso incluso), com a Catedral da
Assunção, onde os czares eram coroados, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do
Czar, entre outros.
13º DIA - 19/05/2019 - MOSCOU / RIO DE JANEIRO
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino ao Rio de Janeiro.
14º DIA - 20/05/2019 - RIO DE JANEIRO
Chegada ao Rio de Janeiro. Até a próxima viagem!

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica, desde Rio de Janeiro
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã
Transporte em ônibus privativo de turismo em Benelux
Traslado aeroporto / hotel em Bruxelas
Traslado hotel / aeroporto em Amsterdã
Traslado aeroporto/hotel/estação de trem em São Petersburgo
Traslado estação de trem/hotel/aeroporto em Moscou
Guia acompanhante desde a saída do Brasil
Passeios e visitas de acordo com o programa
Guias locais falando português ou espanhol em Bruxelas, Bruges, Luxemburgo, Amsterdã,
São Petersburgo e Moscou
Entrada ao Museu Hermitage em São Petersburgo
Entrada ao Kremlin e o metrô de Moscou
Bilhete de trem Sapsan em classe turística de São Petersburgo a Moscou
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos. Kit
viagem;

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

NH Brussels Grand Place Arenberg

Bruxelas

Dutch Design Hotel Artemis

Amsterdã

Hotel Emerald

São Petersburgo

Hotel Novotel Moscow Centre

Moscou

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 16.11.2018

ENTRADA DE R$4.005,00

+9X DE R$1.582,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$18.241,00

CATEGORIA

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: despesas de caráter pessoal; refeições e bebidas não constantes como
inclusas; gorjetas; passeios descritos como opcionais; excesso de bagagem (transporte de
uma mala com no máximo 23 kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos;
Preço por pessoa em apartamento individual standard: EUR 5.230,00 + EUR 100,00 taxas de
embarque;
Saída garantida com mínimo 20 passageiros;
Consulte adicional para saídas de outras localidades;
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 para os ônibus na Europa é de 01 mala de até 23 kg por pessoa;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros em cheque (mediante aprovação
cadastral) 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.

