
52 PANAVISIÓN

DIA 1 (sexta-feira) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Paris. Noite a bordo.

DIA 2 (sábado) PARIS
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação. A 
seguir, oferecemos-lhe a possibilidade de fazer a ex-
cursão opcional para Paris iluminada. Hospedagem.

DIA 3 (domingo) PARIS
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita panorâ-
mica da cidade (com guia local), onde veremos: a Ca-
tedral de Notre-Dame; o Quartier Latin; a Sorbonne; 
o Panteão de homens ilustres; os Inválidos onde o 
mausoléu de Napoleão está localizado; o Palácio e os 
jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris 
e França; a Praça da Concordia; a praça Etoile com o 
Arco do Triunfo, a Place Vendôme, a Opera Garnier, etc. 
Também visitaremos o Museu do Perfume, onde é feita 
uma breve revisão fascinante dos 3.000 anos de his-
tória do perfume, do antigo Egito até os dias de hoje e 
revela seus segredos de manufatura, das flores ao jarro. 
Almoço no restaurante. Tarde livre, em que vamos ofe-
recer-lhe uma interessante visita opcional ao majestoso 
Palácio e Jardins de Versalhes. Jantar e hospedagem.

DIA 4 (segunda-feira) PARIS - LUXEMBURGO
Café da manhã. Manhã livre ou possibilidade opcional 
de realizar um passeio de barco relaxante e inesque-
cível no Sena. Almoço no restaurante e saída para o 
Grande Ducado do Luxemburgo. Chegada à sua capi-
tal, Luxemburgo, tour de orientação por esta cidade 
elegante, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco em 1994, destaca o seu Palácio Ducal, a Ca-
tedral de Notre-Dame e suas praças: Armas, Teatro 
ou Praça de Guillermo II, etc. Jantar e hospedagem.

DIA 5 (terça-feira) LUXEMBURGO - Cruzeiro Reno 
- AMSTERDÃ
Café da manhã. Partida para a Alemanha até o porto 
de Boppard, onde vamos embarcar em um belo cru-
zeiro, que nos guiará pela parte mais bonita do Reno. 
Almoço a bordo. Desembarque e continuação da via-
gem para a área de Amsterdã. Jantar no restaurante 
e hospedagem.

DIA 6 (quarta-feira) AMSTERDÃ: Excursão de dia 
completo com almoço: Amsterdã e os povos  
de Marken e Volendam, área dos Moinhos e queijo  
de fazenda.
Café da manhã. Em seguida, faremos a visita panorâ-
mica da cidade, com guia local. Certamente, os canais 
e a cidade antiga se destacam, uma das mais exten-
sas e melhor preservada da Europa. Para finalizar 
vamos nos aproximar de uma fábrica de diamantes, 
para admirar como o artesanato e a tradição foram 
aperfeiçoados a arte de polir diamantes ao longo de 
mais de 400 anos. Depois, vamos fazer a excursão 
para Marken e Volendam, duas vilas de pescadores, 
que têm casas perfeitamente preservadas, trajes 
típicos, lojas e cenas pitorescas. Almoço em restau-
rante. Da mesma forma, abordaremos a Região de 
los Molinos, Zaanse Schans, onde vamos encontrar 
vários moinhos de vento em operação e onde você 
terá tempo para se fotografar com um deles, na volta, 
também vamos visitar uma fazenda típica onde você 
vai saborear os saborosos queijos holandeses. Re-
torno à Amsterdã. Jantar e hospedagem.

DIA 7 (quinta-feira) AMSTERDÃ - HAIA –  
AMBERES - BRUXELAS
Café da manhã. Pela manhã, saímos para a vizinha 
cidade de Haia, típica cidade holandesa, onde vere-
mos a famosa Corte Internacional. Posteriormente, 
partida para Antuérpia e visita à cidade, onde vamos 
ver: a Praça da Câmara Municipal e a Catedral, cen-
tro neurológico da cidade, onde está a estátua de 
Rubens, a ruas Meir, a mais movimentado por suas 
lojas e cafeterias, Castelo de Steen, etc. Almoço no 
restaurante. Continuação da viagem a Bruxelas, 
sede de um grande número de organizações inter-
nacionais. Chegada e visita com guia local, destaca, 
sem dúvida, sua Grand Place, mas também outros 
símbolos da cidade como o famoso Manneken Pis, 
ou o Atomium. Caminharemos pela Grand Place e 
seus arredores, o coração de Bruxelas e considerado 
um dos mais belos do mundo. Jantar no restaurante 
e hospedagem.

DIA 8 (sexta-feira) BRUXELAS  
(excursão de dia inteiro para Ghent e Bruges)
Café da manhã. Partida para Ghent, onde nasceu Car-
los I em 1500. Chegada e visita da cidade, destacamos: 
a Prefeitura, a catedral gótica de San Bavon, onde se 
encontra o famoso retábulo: A Adoração do Cordeiro 
Mystic, de Hubert e Jan Van Eyck. Continuação para 
Bruges, uma das cidades mais pitorescas de Europa, 
um museu romântico ao ar livre feito de igrejas, casas, 
canais famosos que lembram seu passado como um 
porto. Chegada Almoço em restaurante e visita desta 
bela cidade. Retorno à noite para Bruxelas. Jantar e 
hospedagem.

DIA 9 (sábado) BRUXELAS
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, será a 
transferência para o aeroporto. Fim da viagem e nos-
sos serviços.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
Paris, Luxemburgo, Amsterdã, Antuérpia, Ghent, Bruges e Bruxelas

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local de Paris, Amsterdã e Bruxelas.

• Visitas a Luxemburgo, Haia, Antuérpia, Ghent e Bruges.

• Excursão para as aldeias de pescadores de Marken e Volendam, área da fazenda Mills e queijo.

• Cruzeiro no Reno.

• Museu do Perfume.

• Oficina de diamante em Amsterdã

Hotéis previstos ou similares 

Paris Forest Hill Meudon 4**** Ciudade

LuxemburgoIbis Esch Belval 3*** Ciudad

Área Van Der Valk Breukelen 4**** Breukelen

Ámsterdã Mijdrecht Marickeland 4**** Mijdrecht

Bruxelas Ibis Waterloo 3*** Periferia

Ibis Brussels Airport 3*** Periferia

Amsterdã

La Haia

Luxemburgo

París

Bruxelas

Antuérpia
Bruges

Ghent

Fechas de salida

Maio 17 24 31

Junho 7 14 21

Julho 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Setembro 6 13 20

*Datas em negrito opera invertido.

Grand Place (Bruselas)

9  dias  ... a partir de  1.190 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.190

Suplemento apart. Individual  .................. 345

Desconto média pensão  ........................... -155

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares. 

• Excursões de dia inteiro: Panorâmica de Ames-
terdã com guia local e excursão para as aldeias 
de pescadores de Marken e Volendam, área dos 
moinhos e fazenda de queijos. Excursão a Ghent 
e Bruges.

• Outras visitas e excursões: Panorâmicas com 
guia local de Paris e Bruxelas. 
Visitas a Luxemburgo, Haia e Antuérpia.

• Entradas incluídas: Museu do Perfume. Cruzeiro 
pelo Reno. Oficina de Diamantes em Amsterdã.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Serviço de áudio individual durante toda a 
viagem

• Seguro de viagem.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, salsichas, croissants e pão.

• A ordem das visitas pode variar.

• Datas em negrito itinerário invertido: começa em Bru-
xelas e termina em Paris.

i

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


