Amsterdã e Bruxelas
07 dias / 06 noites
a partir de
R$ 2.189

+9x de R$ 568
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia

Paises: Bélgica - Holanda
Cidades: Bruxelas - Amsterdam
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 01 de Junho à 30 de Novembro de 2021

Inclui
Acomodação com café da manhã diário;
Traslado de chegada em Amsterda (Arpt/Hotel);
Traslado de saída em Bruxelas (Hotel/Arpt);
Visita Panorâmica em ônibus de Amsterdam com duração de 2h30m com guia de língua espanhola;
Visita de Volendan e Marken com 7hrs de duração e entradas a uma fábrica de queijos e ao Museu de Volendam (guia de língua
Espanhola ou Portuguesa);

Visita Panorâmica em ônibus de Bruxelas com duração de 2h30m com guia de língua espanhola (opera as terças, quintas e sábados);
Visita de dia inteiro à Gante e Bruges com 10hrs de duração e guia de língua espanhola (não opera as segundas, quartas e sextas no mês
de Novembro);
Bilhete de Trem de Amsterdam para Bruxelas em 1° classe.

Roteiro
1° DIA: AMSTERDÃ
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre na cidade e acomodação.
2° DIA: AMSTERDÃ
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para o ponto de encontro para a visita da cidade em ônibus. A rota por Amsterdã não se limita
apenas aos lugares mais populares; Você também vai descobrir mais lugares escondidos e histórias fantásticas que só nossos guias conhecem.
No final da excursão guiada por Amsterdã, entraremos na fábrica de diamantes no Museumplein, a famosa praça dos museus onde estão
localizados o histórico Rijksmuseum e os museus Van Gogh e Stedelijk. Tarde livre. Acomodação.
3° DIA: AMSTERDÃ
Café da manhã no Hotel. Saída pela manhã para o ponto de encontro para a visita das cidades de Marken e Volendam com meio dia de
duração. Uma visita a Volendam, Zaanse Schans e ao campo holandês proporcionará o relaxamento que suas férias precisam. Lembre-se,
inclui uma visita a estas pitorescas aldeias e seus principais pontos turísticos: os moinhos coloridos, a fábrica de queijos e os tradicionais
tamancos em Marken. Acomodação.
4° DIA: AMSTERDÃ - BRUXELAS
Café da manhã no hotel e check out. Viagem em trem para Bruxelas. Chegada e check in no hotel. Restante do tempo livre na cidade.
5° DIA: BRUXELAS
Café da manhã no hotel. Saída para ponto de encontro para visita da cidade em ônibus. Veremos a majestosa Grand Place, a praça "mais
bonita do mundo" (segundo Victor Hugo, o escritor de "Os miseráveis"), o Atomium, o palácio onde está a família real local e o bairro das
instituições europeias. Restante do dia livre para continuar descobrindo mais desta cidade em seu próprio ritmo.

6° DIA: BRUXELAS
Café da manhã no hotel. Saída para ponto de encontro para início da visita das cidades de Gante e Bruges. Descubra as duas cidades mais
charmosas de Flandres e viaje no tempo! Bruges, uma cidade de conto de fadas, tem todo o seu centro histórico inscrito como Patrimônio
Mundial da UNESCO. Gante também irá surpreendê-lo agradavelmente com sua arquitetura medieval combinada com infraestruturas
modernas. Além disso, você será seduzido pelo ambiente estudantil e vibrante tão característico desta cidade. Acomodação.
7° DIA: BRUXELAS
Café da manhã no hotel e check out. Traslado ao Aeroporto.

Hospedagens
Nome: NH Amsterdam Schiller | Cidade: Amsterdã - 4 Estrelas
Nome: NH Brussels Carrefour De l’Europe | Cidade: Bruxelas - 4 Estrelas

Saídas e Preços
Saídas diárias de Amsterdã de Junho/2021 a Novembro/2021.
A partir de EUR 1.175 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de EUR 1.1.75 (valor do pacote por pessoa em acomodação tripla)
A partir de EUR 2.085 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Observações
Consulte-nos para saídas aqui não mencionadas.
Por ter saídas diárias, esse roteiro pode ser modificado com adição de noites em cada uma das cidades, visitas não mencionadas como
incluídas e extensões aos países vizinhos.
Visita Panorâmica em ônibus de Bruxelas opera as terças, quintas e sábados;

Visita de dia inteiro à Gante e Bruges não opera as segundas, quartas e sextas no mês de Novembro.

Fotos

