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PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Paris
Chegada ao aeroporto de Paris, recepção e translado ao hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros 
contatos com a “Cidade da Luz”. À noite, poderá fazer um passeio pela cidade iluminada (opcional). Nota 
Importante: De forma a garantir a sua participação no passeio noturno (opcional), aconselhamos que a sua 
chegada no aeroporto de Paris seja até às 17h.

2º Dia - Paris
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia 
(construída no tempo de Louis XV), os Champs Élyées, o Arco do Triunfo (onde encontra o túmulo do 
“Soldado Desconhecido”) a Ópera (um dos maiores teatros do mundo), a Madeleine e a Catedral de 
Notre-Drame (entrada sempre que possível). Tarde livre para atividades pessoais ou para excursão 
opcional a Versalhes. À noite sugerimos asssistir ao famoso espetáculo do “Paradis Latins” (opcional).

3º Dia - Paris
Café da manhã e dia livre para viver Paris. Aproveite para conhecer os modernos centros de arte e lazer 
La Vielette, e do centro Pompidou, passeie nos bairros famosos dos estudantes em ST. Germain, ou dos 
artistas, em Montmartre, com a Basílica de Sacré Coeur, e aproveite igualmente para desfrutar do 
fantástico comércio citadino.

4º Dia - Paris > Bruges > Bruxelas
Após o café da manhã, saída para Bruges, cidade que se desenvolveu enconomicamente a partir do séc. 
XII devido à fabricação e exportação de tecidos de lã. Chegada e breve passeio de orientação, seguido de 
tempo livre. Continuação para Bruxelas, capital nacional e sede da União Européia desde 1958. Na 
chegada, visita panorâmica passando pelos seguintes locais: “Atomium”, Palácio Real, os Pavilhões Chinês, 
e Japonês, a Grand Place - com sua imponente Prefeitura - e o pequeno chafariz com a estátua do 
“Manneken Pis”. Hospedagem.

5º Dia - Bruxelas > Roterdã > Haia > Amsterdã
Café da manhã e saída para Roterdã, maior porto comercial do mundo. Breve passeio panorâmico. 
Continuação para Haia, onde se encontram os edí�cios do governo, o Parlamento, as embaixadas e o 
Palácio da Paz, onde funciona o tribunal internacional da ONU (parada). Em seguida, visita a Madurodam, 
a célebre Holanda em miniatura. Almoço livre. De tarde, continuação para Amsterdã, a maior cidade da 
Holanda. Chegada e hospedagem. Possibilidade de realizar um passeio de barco pelo canais da capital 
holandesa com acompanhamento de guia local e com degustação de vinhos e queijos (opcional).

6º Dia - Amsterdã
Café da manhã. Saída para visita desta surpreendente cidade e seus canais, passando pela Praça Dam, com o 
Pálacio e Igreja Reais, Estação Central, Sinagoga Portuguesa e o Museu Nacional (Rijksmuseum). Tarde e 
noites livres. Sugerimos um passeio opcional às aldeias típicas de Volendam e Zaanse Schans, atravessando 
vários polders e diques, com visita a uma fazenda tradicional produtora de queijos. Hospedagem.

7º Dia - Amsterdã > Grande Dique > Hamburgo
Após o café da manhã, continuação da viagem para a Alemanha. Atravessamos o Grande Dique do Norte, com 
uma extensão de 32Km, e entraremos em território Alemão. Chegada em Hamburgo, antiga capital da Liga 
Henseática. Faremos uma visita panorâmica da cidade, com guia local, na qual conheceremos o porto do 
Hamburgo; o antigo Armazém do Porto que hoje integra vários museus da cidade; a Igreja de S. Miguel; a 
Prefeitura, a “Alster Arcades”, famosa zona de lojas, galerias e charmosos restaurantes, a Igreja de St. Petri e o 
Bairro de St. Pauli. Hospedagem.

8º Dia - Hamburgo > Berlim
Café da manhã e saída rumo à cidade de Berlim. Chegada e visita da cidade, com destaque para: 
Alexanderplatz (coração da antiga Berlim Leste), e partes do famoso Muro de Berlim (construído pelos 
alemães de Leste, que separava não só as duas cidades, como todo um sistema econômico e político). 
Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e Católica, a ilha dos Museus, a avenida Unter den Linden, 
a Universidade Humboldt, o Teatro da Ópera, as Portas de Brandemburgo (arco triunfal erguido no séc. 
XVIII), o Reichstag (atual parlamento alemão recentemente restaurado), e a Kurfürstendamm, centro de 
comércio e de entretenimento da cidade. Hospedagem.

9º Dia - Berlim
Café da manhã e dia livre para atividades pessoais. Sugerimos participar de uma excursão de meio-dia 

a Postdam (opcional), com visita de um dos palácios imperiais (entrada), e com passeio pelos magní�cos 
jardins do Palácio de Sanssouci. Hospedagem.

10º Dia - Saída de Berlim
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10h ou 
12h, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do translado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

9 cafés da manhã bu�et;
Circuitos em ônibus de turismo;
Translados de chegada e saída (translados estão incluídos somente se recebermos a informação dos 
voos até 15 dias antes do ínicio da viagem);
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
Visitas de cidade (incluídas) com Guia Local: Paris, Amsterdã, Hamburgo e Berlim;
Outras cidades e locais comentados pelo nosso Guia: Bruges, Bruxelas, Roterdã, Haia e Grande Dique;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o intinerário: Catedral de Notre-Dame (sempre 
que possível), Parque Madurodam e Museu Nacional (Rijksmuseum);
Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas. 

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima).

HOTÉIS PREVISTOS

Paris: Mercure Paris La Defense Hotel
Bruxelas: Courtyard By Marriott Brussels
Amsterdã: Westcord Art Hotel Amsterdam
Hamburgo: Crowne Plaza Hamburg-City Alster
Berlim: Vienna House Andel’s Berlin

A estada pode variar entre os hotéis citados. Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas antes 
da partida.

DATAS

2019 – Saídas em 21 de julho; 18 de agosto; 15 de setembro

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valor por pessoa: a partir de € 1.525 Euros
Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours. Tarifa sujeita a disponibilidade e alteração sem prévio aviso.



PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Paris
Chegada ao aeroporto de Paris, recepção e translado ao hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros 
contatos com a “Cidade da Luz”. À noite, poderá fazer um passeio pela cidade iluminada (opcional). Nota 
Importante: De forma a garantir a sua participação no passeio noturno (opcional), aconselhamos que a sua 
chegada no aeroporto de Paris seja até às 17h.

2º Dia - Paris
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia 
(construída no tempo de Louis XV), os Champs Élyées, o Arco do Triunfo (onde encontra o túmulo do 
“Soldado Desconhecido”) a Ópera (um dos maiores teatros do mundo), a Madeleine e a Catedral de 
Notre-Drame (entrada sempre que possível). Tarde livre para atividades pessoais ou para excursão 
opcional a Versalhes. À noite sugerimos asssistir ao famoso espetáculo do “Paradis Latins” (opcional).

3º Dia - Paris
Café da manhã e dia livre para viver Paris. Aproveite para conhecer os modernos centros de arte e lazer 
La Vielette, e do centro Pompidou, passeie nos bairros famosos dos estudantes em ST. Germain, ou dos 
artistas, em Montmartre, com a Basílica de Sacré Coeur, e aproveite igualmente para desfrutar do 
fantástico comércio citadino.

4º Dia - Paris > Bruges > Bruxelas
Após o café da manhã, saída para Bruges, cidade que se desenvolveu enconomicamente a partir do séc. 
XII devido à fabricação e exportação de tecidos de lã. Chegada e breve passeio de orientação, seguido de 
tempo livre. Continuação para Bruxelas, capital nacional e sede da União Européia desde 1958. Na 
chegada, visita panorâmica passando pelos seguintes locais: “Atomium”, Palácio Real, os Pavilhões Chinês, 
e Japonês, a Grand Place - com sua imponente Prefeitura - e o pequeno chafariz com a estátua do 
“Manneken Pis”. Hospedagem.

5º Dia - Bruxelas > Roterdã > Haia > Amsterdã
Café da manhã e saída para Roterdã, maior porto comercial do mundo. Breve passeio panorâmico. 
Continuação para Haia, onde se encontram os edí�cios do governo, o Parlamento, as embaixadas e o 
Palácio da Paz, onde funciona o tribunal internacional da ONU (parada). Em seguida, visita a Madurodam, 
a célebre Holanda em miniatura. Almoço livre. De tarde, continuação para Amsterdã, a maior cidade da 
Holanda. Chegada e hospedagem. Possibilidade de realizar um passeio de barco pelo canais da capital 
holandesa com acompanhamento de guia local e com degustação de vinhos e queijos (opcional).

6º Dia - Amsterdã
Café da manhã. Saída para visita desta surpreendente cidade e seus canais, passando pela Praça Dam, com o 
Pálacio e Igreja Reais, Estação Central, Sinagoga Portuguesa e o Museu Nacional (Rijksmuseum). Tarde e 
noites livres. Sugerimos um passeio opcional às aldeias típicas de Volendam e Zaanse Schans, atravessando 
vários polders e diques, com visita a uma fazenda tradicional produtora de queijos. Hospedagem.

7º Dia - Amsterdã > Grande Dique > Hamburgo
Após o café da manhã, continuação da viagem para a Alemanha. Atravessamos o Grande Dique do Norte, com 
uma extensão de 32Km, e entraremos em território Alemão. Chegada em Hamburgo, antiga capital da Liga 
Henseática. Faremos uma visita panorâmica da cidade, com guia local, na qual conheceremos o porto do 
Hamburgo; o antigo Armazém do Porto que hoje integra vários museus da cidade; a Igreja de S. Miguel; a 
Prefeitura, a “Alster Arcades”, famosa zona de lojas, galerias e charmosos restaurantes, a Igreja de St. Petri e o 
Bairro de St. Pauli. Hospedagem.

8º Dia - Hamburgo > Berlim
Café da manhã e saída rumo à cidade de Berlim. Chegada e visita da cidade, com destaque para: 
Alexanderplatz (coração da antiga Berlim Leste), e partes do famoso Muro de Berlim (construído pelos 
alemães de Leste, que separava não só as duas cidades, como todo um sistema econômico e político). 
Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e Católica, a ilha dos Museus, a avenida Unter den Linden, 
a Universidade Humboldt, o Teatro da Ópera, as Portas de Brandemburgo (arco triunfal erguido no séc. 
XVIII), o Reichstag (atual parlamento alemão recentemente restaurado), e a Kurfürstendamm, centro de 
comércio e de entretenimento da cidade. Hospedagem.

9º Dia - Berlim
Café da manhã e dia livre para atividades pessoais. Sugerimos participar de uma excursão de meio-dia 

a Postdam (opcional), com visita de um dos palácios imperiais (entrada), e com passeio pelos magní�cos 
jardins do Palácio de Sanssouci. Hospedagem.

10º Dia - Saída de Berlim
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10h ou 
12h, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do translado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

9 cafés da manhã bu�et;
Circuitos em ônibus de turismo;
Translados de chegada e saída (translados estão incluídos somente se recebermos a informação dos 
voos até 15 dias antes do ínicio da viagem);
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
Visitas de cidade (incluídas) com Guia Local: Paris, Amsterdã, Hamburgo e Berlim;
Outras cidades e locais comentados pelo nosso Guia: Bruges, Bruxelas, Roterdã, Haia e Grande Dique;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o intinerário: Catedral de Notre-Dame (sempre 
que possível), Parque Madurodam e Museu Nacional (Rijksmuseum);
Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas. 

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima).

HOTÉIS PREVISTOS

Paris: Mercure Paris La Defense Hotel
Bruxelas: Courtyard By Marriott Brussels
Amsterdã: Westcord Art Hotel Amsterdam
Hamburgo: Crowne Plaza Hamburg-City Alster
Berlim: Vienna House Andel’s Berlin

A estada pode variar entre os hotéis citados. Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas antes 
da partida.

DATAS

2019 – Saídas em 21 de julho; 18 de agosto; 15 de setembro

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valor por pessoa: a partir de € 1.525 Euros
Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours. Tarifa sujeita a disponibilidade e alteração sem prévio aviso.


