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Visitando: Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Antuérpia / Haia / Amsterdam / Colonia / o Reno / Frankfurt.

1º DIA (Quinta): BRASIL
Saída em voo internacional com destino a 
Paris.
 
2º DIA (Sexta): PARIS
Chegada a Paris (Traslado incluído no 
Pacote Plus P+). Dia Livre. No final da 
tarde saída para realizar uma visita por Paris 
Iluminada e realizar um passeio de barco 
pelo Sena a bordo dos populares “Bateaux 
Mouches”.(Passeio no Bateaux Mouches  
incluído no Pacote Plus P+).
  
3º DIA (Sábado): PARIS
Café da manhã. Saída para efetuar o pas-
seio pela cidade, suas principais avenidas e 
monumentos como: a ilha de la Cité, Notre 
 Dame, o Arco do Triunfo, Campos Elíseos, 
os Inválidos, a Opera e a Torre Eiffel, tendo a 
oportunidade de subir à mesma para admirar 
uma bela panorâmica de toda Paris. (Subida 
a torre Eiffel 2º andar incluída no Pacote 
Plus P+). Nosso passeio termina no centro 
da cidade. Tarde livre. Sugerimos fazer um 
opcional a Versalhes para visitar seu belo 
palácio e famosos jardins e pela noite assis-
tir opcionalmente ao espetáculo do Moulin 
Rouge. Alojamento.
 
4º DIA (Domingo): PARIS
Café da manhã. Neste dia surgerimos pas-
sear livremente pela cidade e seus bulevares, 
museus e o carismático bairro de Montmar-
tre com a catedral de Notre Dame. Pela noite 
opcionalmente iremos assistir a um espetá-
culo em um autêntico cabaré parisiense e de-
gustar uma taça de champanhe. (Cabaret 
Paradis Latin com bebidas incluído no 
Pacote Plus P+). Alojamento.

5º DIA (Segunda): PARIS / BRUXE-
LAS (252 KM)
Café da manhã e saída para Bruxelas. 

Chegada e visita panorâmica da cidade 
com a esplêndida catedral de Saint-Mi-
chel, a Colonne du Congres, o Bairro de 
Heizel com a celebre Attomium, a Praça 
Royale,o Palácio Real e o centro antigo 
com a magnifica Grande Place, possivel-
mente a  mais bonita de  toda  a Europa. 
Tempo livre. À noite podemos opcional-
mente desfrutar de um jantar típico na 
região da Grande Place. (Jantar típico 
incluído no Pacote Plus P+). Aloja-
mento.

6º DIA (Terça): BRUXELAS / 
GANTE / BRUGES (168 KM)
Café da manhã e saída para a cidade de 
Gante, com sua magnifica catedral São 
Bavon, onde está exposto o famoso Cordeiro 
Místico e  a  cidade antiga de ambiente me-
dieval. Tempo livre para passear pela cidade 
e continuação a Bruges preciosa cidade com 
seus inúmeros canais que recordam  Veneza  
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Visita a cidade: o Lago do  Amor, a Praça 
Maior e Atalaya. Possibilidade de fazer um 
passeio de barco pelos canais (opcional).
Alojamento.
 
7º DIA (Quarta): BRUGES / AN-
TUÉRPIA / HAIA / AMSTERDAM 
(280 KM)
Café da manhã e saída para Antuérpia, a 
cidade de Rubens e segundo porto mais 
importante  da Europa, e o mercado de  
diamantes mais importante da Europa 
Ocidental. Paramos em sua Praça Maior 
com casas repletas de história. Tempo livre 
e continuação até Haia, a capital admi-
nistrativa da Holanda, onde se levanta o 
Parlamento e o Palácio da Paz. Chegada 
a Amsterdam ao meio da tarde. E seguida 
saída para visitar a bordo de um barco que 
nos conduzirá  por seus canais, de onde po-
deremos admirar suas fachadas  e  igrejas 
do século XVI e XVII, e o porto antigo  da 
cidade. Terminamos  a visita em uma joal-
heria. Alojamento.
 
8º DIA (Quinta): AMSTERDAM
Café da manhã no hotel. Dia livre para 
desfrutar desta encantadora cidade. 
Surgiremos fazer uma  visita opcional as 
pequenas  Volendam, típico povoado de 
pescadores, e a Marken situada em uma 
ilha unida ao  continente por um dique. 
Poderemos visitar também uma fabricas 
de queijo holandês (Visita e almoço in-
cluído no Pacote Plus P+) 

Paris                            

Bruxelas
Bruges
Amsterdam
Frankfurt

Ibis Porte Orleans / Italie Porte de 
Choisy (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS) 
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday 
Inn Express / Nh Morfelden (TS)

HOTÉIS PREVISTOS 
ou similares

Preço por pessoa em € Euros e
m Apartamento Duplo ou Triplo

Categoria Confort

Categoria Confort

Tour 10 dias: Paris / Frankfurt

9º DIA (Sexta): AMSTERDAM / 
COLONIA / o RENO / FRANKFURT 
(510 KM) ‘’Cruzeiro pelo rio Reno”
Café da manhã e saída até Colonia. Tempo 
livre para poder visitar sua bela catedral e  
continuação até as margens do rio Reno onde 
embarcaremos para realizar um cruzeiro  pelo  
rio até St. Goar. (Almoço no barco incluído  
no Pacote Plus P+). Continuação a Frankfurt, 
onde chegaremos ao centro da cidade. Tempo 
livre para percorrer a pé seu centro histórico, 
com a praça do Romer. Alojamento.

10º DIA (Sábado): FRANKFURT
Café da manhã. FIM DOS NOSSOS SER-
VIÇOS.

Obs.; os apartamentos deverão ser desocu-
pados até às 10hs. Agosto 25 / Out 20

Outubro 27 / Março 23, 2017
Sup. Apto.Individual

925
825
460

Saídas 2016 / 2017 
PARIS: QUINTAS 

Agosto 
Setembro
Outubro 
Novembro 
Dezembro

25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

• Traslado de chegada 
• Jantar típico de Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam 
• Almoço no cruzeiro  pelo Reno

• Subida a Torre Effiel (2º andar)   
• Passeio em Bateaux  Mouche
• Cabaret Paradis Latin
• Excursão a Marken e Volendam

O TOUR INCLUI:
• Alojamento e café da manhã durante todo o percurso nos hotéis da categoria CONFORT 
• Transporte em Ônibus de Turismo.  
• Acompanhante de guia durante todo o percurso em idioma espanhol ou bilíngue (português/espan-
hol) nas saídas em vermelho.
• Visitas guiadas  segundo itinerário com guias falando espanhol. 
• Bolsa de Viagem (entrega pelo guia)
• Seguro de assistência Internacional

10 DIAS: PARIS  / FRANKFURT: 290 €  INCLUI 4 REFEIÇÕES E 5 VISITAS

       PACOTE PLUS

A Brilhante Paris, Países Baixos, e o Reno

10
DIAS

a partir de

825€

2017
Janeiro
Fevereiro
Março

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23


