
 

Roteiro de Viagem 
PRIMAVERA NA EUROPA -HOLANDA | LUXEMBURGO | BELGICA | FRANÇA 
 
1º DIA – 16/04/23 – ORIGEM / AMSTERDAM 
Voo com destino a Amsterdam. 
 
2º DIA – 17/04 – AMSTERDAM 
Chegada em Amsterdam e traslado ao hotel. Tempo livre. 
  
3º DIA – 18/04 – AMSTERDAM  
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: Ao mercado de flores flutuantes, a Praça Dam, o Palácio 
Real o Bairro Judeu, os canais, a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de 
diamantes, onde aprenderemos todo o processo desde a extração do cristal bruto até a conversão em 
brilhante. Na tarde saída para fazer uma excursão que o envolverá na Holanda tradicional, visitando suas 
aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita harmonia entre as diferentes comunidades culturais e 
religiosas na Holanda, Marken vila de pescadores com uma longa tradição protestante que era originalmente 
uma ilha e hoje se juntou ao continente por um dique e Volendam, uma cidade católica, onde, além de 
aproveitar para fazer compras interessantes, você pode saborear pratos de peixe, característica da região. 
Em ambos, ainda, conservam-se as casas de madeira e alguns de seus habitantes vestem a vestimenta 
tradicional do país. Acomodação.  
  
4º DIA – 19/04 – AMSTERDAM.  
Em Lisse, região com a maior produção de flores do mundo, mostraremos as maravilhas do Keukenhof: o 
maior e mais bonito jardim de tulipas do mundo. Veremos os diferentes tipos de tulipas, jacintos e narcisos, 
entre outras flores, espalhados ao longo do parque e seus pavilhões. O Keukenhof possui 32 hectares e uma 
extensão de 15 km. Existem mais de 7 milhões de bulbos de flores de 800 diferentes. Com certeza, nos 
surpreenderemos nessa inesquecível experiência ao mundo das flores.  
  
5º DIA – 20/04 – AMSTERDAM / MAASTRICHT / LUXEMBURGO (371 km)  
Café da manhã. Saída em direção a Maastrich, tempo livre e continuação ao GrãoDucado de Luxemburgo, 
onde conheceremos sua capital, Luxemburgo, que estão localizadas várias instituições da União Europeia. 
Acomodação  
  
6º DIA – 21/04 – LUXEMBURGO  
Café da manhã. Breve visita panorâmica das ruas da cidade velha, admirando os monumentos que adornam 
a capital deste pequeno país, destacando-se entre outros locais o “Chemin de la Corniche”, um passeio 
pedonal conhecido como a “varanda mais bonita da Europa, o Palácio do Grão-duques, Plazas de Armas. 
Tarde livre. Acomodação  
  
7º DIA – 22/04 – LUXEMBURGO / BRUXELAS  
Café da manhã. Deslocamento á Bruxelas. Visita panorâmica com guia local: a Grand Place, com as Casas do 
Rei, as Guildas e, sobretudo, a Câmara Municipal; construída entre 1402 e 1455. Destaca-se a torre em estilo 
gótico de 96 metros de altura, que termina com uma estátua do Arcanjo São Miguel, padroeiro de Bruxelas, 
derrotando o Diabo; O Manneken-Pis; estátua de bronze de cerca de cinquenta centímetros; Bairro Sablon, 
Palácio da Justiça, Atomium, etc. Acomodação.  
  
8º DIA – 23/04 – BRUXELAS  
Café da manhã. Saída para Bruges. Visita panorámica desta cidade mágica adormecida no tempo, 
descobrindo o encanto das suas casas e canais, o Lago do Amor, o Beguinage, a Praça Grote Markt, a Basílica 
do Santo Sangue, do século XII, onde se encontra a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Em seguida, 
iremos para Gante para descobrir seus recantos mágicos como o Castelo dos Condes de Flandres, a Catedral 



 

de São Bavo, uma obra-prima da arte gótica e o local onde Carlos V foi batizado em 1500, a Torre Belfort, a 
Igreja de São Nicolau, a ponte de San Miguel com belas vistas dos edifícios construídos no s. XVI e XVII, etc 
Retorno a Bruxelas. Acomodação  
  
9º DIA – 24/04 – BRUXELAS / AMIENS / ROUEN (345 km)  
Café da manhã. Saída para Amiens, capital gótica da Picardia. Destaca a sua catedral de Notre Dame 
considerada como Patrimonio Mundial da Unesco. Continuação da viagem até Rouen, capital histórica da 
Normandia e cenário da execução de Joana d'Arc. Visita panorâmica com guia local, na qual visitaremos seu 
centro histórico, com o Palácio do Arcebispo, o Palácio da Justiça, a “Grosse Horloge”, um relógio do século 
XVII, a Praça do Mercado e a famosa Catedral de Notre Dame, imortalizada por Monet em uma série de 31 
telas mostrando sua fachada em diferentes condições de luz e clima. Acomodação  
  
10º DIA – 25/04 – ROUEN / MONT SAINT MICHEL / RENNES (336km)  
Café da manhã. Deslocamento a Saint Michel, visita da majestosa abadia gótica do século XII, construída 
sobre a rocha do Arcanjo e que possui, entre outros, o mérito de ser um dos lugares mais visitados da 
França. A sua construção em granito reforçado fez com que resistisse aos ataques dos vikings e ingleses e à 
Guerra dos 100 Anos. Os beneditinos foram exilados durante a Revolução Francesa e não voltaram até 1966. 
Hoje eles continuam a viver, trabalhar e rezar nessa “Maravilha do Oeste”, construída em apenas 17 anos e 
Patrimônio Mundial pela UNESCO. Chegada a Rennes e acomodação.  
  
11º DIA – 26/04 – RENNES / VALE DO LOIRE / PARIS (471 km)  
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, com parada no Château de Chambord. Tempo livre para ver o 
mais espetacular de todos no seu exterior. Continuação para París. Chegada a Paris. Tempo livre ou se 
desejar, pode fazer um Tour opcional por Paris Iluminada onde podemos descobrir uma cidade considerada 
por muitos a mais bonita do mundo. Acomodação.  
 
12º DIA – 27/04 – PARIS  
Café da manhã. Visita PANORAMICA da cidade com um guia local: as Plazas de la Concorde e a Ópera, os 
Champs-Élysées, o Arco do Triunfo, o bairro de St-Germain, as grandes avenidas, etc. Na tarde, visita ao 
Museu do Louvre, onde conheceremos uma das melhores coleções artísticas do mundo, que vão desde 
obras-primas antigas, como a Vênus de Milo, até a pirâmide de aço e vidro do arquiteto sino-americano Leo 
Ming Pei, que dá acesso ao museu. À noite, participação opcional em um cabaré parisiense. Acomodação.  
 
13º DIA – 28/04 – PARIS  
Café da manhã. Visita (opcional) com o nosso guia local o Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia 
francesa em seu esplendor e modelo para residências reais em toda a Europa. Em nossa visita guiada, 
descobriremos, além de seus belos jardins, as salas mais famosas do palácio como a famosa Galeria dos 
Espelhos, a capela real, as salas privadas, etc. Tarde livre. Ou  passeio opcional, de barco no Sena, onde 
conheceremos alguns dos lugares mais emblemáticos da capital francesa. Acomodação.  
 
14º DIA – 29/04 – PARIS  
Café da manhã e traslado ao aeroporto para viagem a Guarulhos. Chegada fim da tarde. 
 
INCLUSO NO PACOTE 

 Bilhete aéreo em classe econômica GRU/AMS/PAR/GRU (Voos diretos); 

 Traslado de chegada em AMSTERDA e saída em PARIS; 

 12 noites de hospedagem em hotéis categoria 4*; 

 Circuito em ônibus categoria turismo com guia falando espanhol/português; 

 Entradas em locais turísticos conforme roteiro detalhado; 

 Franquia de 1 bagagem de até 23k + bagagem de mão de até 10k; 

 Acompanhante desde a saída (com grupo mínimo de 20 pessoas); 



 

 
 
VALOR DO PACOTE 
- À vista – Є 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta euros) por pessoa, em apto duplo/triplo 
*pode ser feito em até 4x no cheque. 
 
- Parcelado – 10x Є 345,00 (trezentos e quarenta e cinco euros) por pessoa, em apto duplo/triplo 
 
- Adicional sgl – Є 790,00 
 
 
NÃO INCLUSO: 
- DESPESAS COM EXTRAS DURANTE A VIAGEM E ITENS QUE NÃO CONSTE COMO “INCLUSO” NO ROTEIRO; 
- SEGURO VIAGEM EUROPA SCHENGEN; 
- TRASLADO A SÃO PAULO; 
 
 
VOOS CONFIRMADOS: CIA KLM / AIFRANCE 
KL   16ABR    GRU / AMS     19:10 | 11:45 
AF   29ABR    CDG / GRU     10:10 | 16:45 

 
 


