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PROGRAMAÇÃO

1º Dia – Chegada a Paris
Chegada no aeroporto de Paris, recepção e traslado ao hotel. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a “Cidade Luz”. Jantar e hospedagem. Esta noite tem incluído um cruzeiro no rio Sena nos famosos 
Bateaux -Mouches e iluminações de Paris. Nota importante: De modo a podermos garantir todos os 
serviços, a chegada a Paris deverá ocorrer antes das 17h.

2º Dia – Paris > Bruges > Antuérpia
Café da manhã e saída em direção à Bélgica. Chegada a Bruges, característica cidade do norte da Flandres. 
Passeio a pé por esta pitoresca cidade, seguido de tempo livre. Almoço em restaurante local. Continuação 
para Antuérpia, cidade que cresceu e enriqueceu devido à atividade portuária e comercial na Idade Média, e 
que nos sécs. XV e XVI se converteu num dos grandes centros culturais e intelectuais da Europa. Breve 
passeio de orientação e tempo livre. Jantar e hospedagem.
 
3º Dia – Antuérpia > Roterdã > Haia > Amsterdã
Após o café da manhã, partida para Roterdã. Visita panorâmica da segunda maior cidade da Holanda e 
maior porto a nível mundial. Continuação para Haia, sede do governo dos Países Baixos, com as suas 
embaixadas e o famoso Palácio da Paz (Tribunal Internacional da ONU). Visita de Madurodam, a tão 
famosa Holanda em miniatura. Almoço. Continuação da viagem para Amsterdã. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Amsterdã
Café da manhã. Saída para visita desta surpreendente cidade e seus canais, passando pela Praça Dam, 
com o Palácio e Igreja Reais, Estação Central, Sinagoga Portuguesa e o Museu Nacional (Rijksmuseum). 
Passeio de barco pelos canais da cidade. Visita às belíssimas aldeias típicas de Volendam (almoço) e 
Zaanse Schans, atravessando vários polders e diques, com visita a uma fazenda tradicional produtora de
queijos. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Amsterdã > Colônia > Vale do Reno > Luxemburgo
Após o café da manhã, viagem para a Alemanha. Parada em Colônia e tempo livre, em que poderá visitar 
a famosa Catedral. Almoço. Continuação por St. Goar para a linda região do Vale do Reno, até Bingen. Ao 
longo deste encantador percurso, veremos em ambas as margens do rio uma série de aldeias típicas e 
lendários castelos, bem como as suas famosas vinhas. Continuação para o Grão - Ducado do Luxem-
burgo. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Luxemburgo > Colmar > Circuito Vinícola > Strasbourg
Café da manhã. Saída para o inesquecível circuito vinícola da Alsácia. Iniciamos nosso dia com a visita de 
Colmar, incluindo um passeio a pé pelos bairros desta “pequena Veneza”. Almoço. Continuação para 
Riquewihr (a pérola da região vinhateira) que foi poupada da destruição na II Guerra Mundial e que 
preserva as construções do séc. XVI. Continuação por Ribeauvill é, que produz os famosos “Traminner” e 
“Riesling” e onde no último domingo de Agosto se realizam os grandes cortejos históricos e festas tradi-
cionais alsacianas. Visita a uma cave da região com degustação de vinhos. Passagem ainda pelas lindas 
localidades de Bergheim, St. Hyppolyte, com numerosas fontes oridas no verão e Châtenois. Chegada a 
Strasbourg, jantar e hospedagem.

7º Dia – Strasbourg > Heidelberg > Frankfurt
Café da manhã e saída para visita guiada da cidade, com destaque para o bairro da Petite France. Conti-
nuação para Heidelberg. Chegada e almoço. Em seguida, faremos um breve passeio a pé pelo centro 
histórico e comercial desta cidade universitária. Continuação para Frankfurt, capital �nanceira da 
Alemanha. Parada no centro histórico para disfrutar da Praça Rommer. Jantar e hospedagem.
 
8º Dia – Saída de Frankfurt
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et e 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslados de chegada e de saída;
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 em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Amsterdã e Strasbourg;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Bruges, Antuérpia, Roterdã, Haia, Colônia, Vale 
do Reno, Luxemburgo, Colmar, Ribeauvillé, Heidelberg e Frankfurt;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Parque de Madurodam;
Cruzeiro em Bateaux - Mouches no rio Sena e iluminações de Paris;
Passeio de barco nos canais de Amsterdã;
Passeio às aldeias típicas de Volendam e Zaanse Schans, com visita de uma queijaria;
Visita e degustação em uma vinícola na Alsácia. 

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). As refeições não 
incluem bebidas.

DATAS

2019 – Saídas em (Sentido Paris / Frankfurt) - 29 de junho; 13 e 27 de julho; 10 e 24 de agosto;
6 e 20 de julho; 3, 17 e 31 de agosto. Saídas em (Sentido Frankfurt/Paris) - 6 e 20 de julho; 
3, 17 e 31 de agosto. 
2020 - Saídas em (Sentido Paris / Frankfurt) - 4 de abril; (Sentido Frankfurt/Paris)  - 28 de março;
11 de abril.

HOTÉIS PREVISTOS

Paris: Novotel Paris Centre Tour Ei�el;
Bruxelas: Hilton Garden Inn Brussels; City Centre; 
Amsterdã: Ramada Apollo Amsterdam Centre;
Luxemburgo: Doubletree By Hilton Hotel - Luxembourg;
Strasbourg: Mercure Strasbourg Centre;
Frankfurt: Mövenpick Hotel Frankfurt City

OBSERVAÇÕES

O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por uma cama de casal e um sofá. Em alguns lugares 
devido à realização de congressos e feiras, a hospedagem em Antuérpia poderá ser em um hotel locali-
zado nos arredores. 

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros.  Parte aérea sob consulta.
Valores a partir de € 1.765.



PROGRAMAÇÃO

1º Dia – Chegada a Paris
Chegada no aeroporto de Paris, recepção e traslado ao hotel. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a “Cidade Luz”. Jantar e hospedagem. Esta noite tem incluído um cruzeiro no rio Sena nos famosos 
Bateaux -Mouches e iluminações de Paris. Nota importante: De modo a podermos garantir todos os 
serviços, a chegada a Paris deverá ocorrer antes das 17h.

2º Dia – Paris > Bruges > Antuérpia
Café da manhã e saída em direção à Bélgica. Chegada a Bruges, característica cidade do norte da Flandres. 
Passeio a pé por esta pitoresca cidade, seguido de tempo livre. Almoço em restaurante local. Continuação 
para Antuérpia, cidade que cresceu e enriqueceu devido à atividade portuária e comercial na Idade Média, e 
que nos sécs. XV e XVI se converteu num dos grandes centros culturais e intelectuais da Europa. Breve 
passeio de orientação e tempo livre. Jantar e hospedagem.
 
3º Dia – Antuérpia > Roterdã > Haia > Amsterdã
Após o café da manhã, partida para Roterdã. Visita panorâmica da segunda maior cidade da Holanda e 
maior porto a nível mundial. Continuação para Haia, sede do governo dos Países Baixos, com as suas 
embaixadas e o famoso Palácio da Paz (Tribunal Internacional da ONU). Visita de Madurodam, a tão 
famosa Holanda em miniatura. Almoço. Continuação da viagem para Amsterdã. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Amsterdã
Café da manhã. Saída para visita desta surpreendente cidade e seus canais, passando pela Praça Dam, 
com o Palácio e Igreja Reais, Estação Central, Sinagoga Portuguesa e o Museu Nacional (Rijksmuseum). 
Passeio de barco pelos canais da cidade. Visita às belíssimas aldeias típicas de Volendam (almoço) e 
Zaanse Schans, atravessando vários polders e diques, com visita a uma fazenda tradicional produtora de
queijos. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Amsterdã > Colônia > Vale do Reno > Luxemburgo
Após o café da manhã, viagem para a Alemanha. Parada em Colônia e tempo livre, em que poderá visitar 
a famosa Catedral. Almoço. Continuação por St. Goar para a linda região do Vale do Reno, até Bingen. Ao 
longo deste encantador percurso, veremos em ambas as margens do rio uma série de aldeias típicas e 
lendários castelos, bem como as suas famosas vinhas. Continuação para o Grão - Ducado do Luxem-
burgo. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Luxemburgo > Colmar > Circuito Vinícola > Strasbourg
Café da manhã. Saída para o inesquecível circuito vinícola da Alsácia. Iniciamos nosso dia com a visita de 
Colmar, incluindo um passeio a pé pelos bairros desta “pequena Veneza”. Almoço. Continuação para 
Riquewihr (a pérola da região vinhateira) que foi poupada da destruição na II Guerra Mundial e que 
preserva as construções do séc. XVI. Continuação por Ribeauvill é, que produz os famosos “Traminner” e 
“Riesling” e onde no último domingo de Agosto se realizam os grandes cortejos históricos e festas tradi-
cionais alsacianas. Visita a uma cave da região com degustação de vinhos. Passagem ainda pelas lindas 
localidades de Bergheim, St. Hyppolyte, com numerosas fontes oridas no verão e Châtenois. Chegada a 
Strasbourg, jantar e hospedagem.

7º Dia – Strasbourg > Heidelberg > Frankfurt
Café da manhã e saída para visita guiada da cidade, com destaque para o bairro da Petite France. Conti-
nuação para Heidelberg. Chegada e almoço. Em seguida, faremos um breve passeio a pé pelo centro 
histórico e comercial desta cidade universitária. Continuação para Frankfurt, capital �nanceira da 
Alemanha. Parada no centro histórico para disfrutar da Praça Rommer. Jantar e hospedagem.
 
8º Dia – Saída de Frankfurt
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhã bu�et e 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslados de chegada e de saída;
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 em idioma português;
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Amsterdã e Strasbourg;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Bruges, Antuérpia, Roterdã, Haia, Colônia, Vale 
do Reno, Luxemburgo, Colmar, Ribeauvillé, Heidelberg e Frankfurt;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Parque de Madurodam;
Cruzeiro em Bateaux - Mouches no rio Sena e iluminações de Paris;
Passeio de barco nos canais de Amsterdã;
Passeio às aldeias típicas de Volendam e Zaanse Schans, com visita de uma queijaria;
Visita e degustação em uma vinícola na Alsácia. 

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). As refeições não 
incluem bebidas.

DATAS

2019 – Saídas em (Sentido Paris / Frankfurt) - 29 de junho; 13 e 27 de julho; 10 e 24 de agosto;
6 e 20 de julho; 3, 17 e 31 de agosto. Saídas em (Sentido Frankfurt/Paris) - 6 e 20 de julho; 
3, 17 e 31 de agosto. 
2020 - Saídas em (Sentido Paris / Frankfurt) - 4 de abril; (Sentido Frankfurt/Paris)  - 28 de março;
11 de abril.

HOTÉIS PREVISTOS

Paris: Novotel Paris Centre Tour Ei�el;
Bruxelas: Hilton Garden Inn Brussels; City Centre; 
Amsterdã: Ramada Apollo Amsterdam Centre;
Luxemburgo: Doubletree By Hilton Hotel - Luxembourg;
Strasbourg: Mercure Strasbourg Centre;
Frankfurt: Mövenpick Hotel Frankfurt City

OBSERVAÇÕES

O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por uma cama de casal e um sofá. Em alguns lugares 
devido à realização de congressos e feiras, a hospedagem em Antuérpia poderá ser em um hotel locali-
zado nos arredores. 

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros.  Parte aérea sob consulta.
Valores a partir de € 1.765.


