
 

 

 

 

GRUPO CRISTUR | Abril 2020 
AMSTERDAM | ROTTERDAM | BRUXELAS | PARIS 

 

 
 
 

DAY BY DAY 
 
07.04 SAÍDA DO BRASIL 

Embarque de Florianópolis com acompanhamento. Horário a confirmar. 
 

08.04 
 

AMSTERDAM  
Chegada no aeroporto de Amsterdam, encontro com o guia e transporte até o hotel. 
  

09.04 
 

AMSTERDAM  
Café da manhã no hotel e em horário determinado saída para passeio com guia local 
falando português ou espanhol. Pela manhã, vista a Dam Square, Monumento Nacional – 
View Point e Museu Van Gogh (com entrada incluída). Passeio de barco pelos canais de 
Amsterdam, com duração de 1h. Retorno ao hotel e acomodação. 
 

10.04 
 

AMSTERDAM 
Café da manhã no hotel e em horário determinado, saída para passeio de dia inteiro a 
Volendam, Zaanze Schans e Harlem com guia falando português ou espanhol. 
Visita a De Simonehoeve uma tradicional e original granja de queijos e fábrica de tamancos. 
Retorno ao hotel e acomodação. 
                 

11.04 
 

AMSTERDAM | LISSE | ROTTERDAM 
Café da manhã no hotel e saída para passeio de dia inteiro com guia local falando português 
ou espanhol. Visita a Lisse para conhecer os Jardins de Keukenhof (em torno de 3 horas 



 

 

 

 

dentro do parque) – tempo livre para o almoço. À tarde, saída para Rotterdam, onde 
conheceremos as “casas cubo”. Check in no hotel em Rotterdam e acomodação. 
 

 
 

12.04 
 

ROTTERDAM 
Café da manhã no hotel e saída para passeio de dia inteiro com guia local falando português 
ou espanhol a Haia, Delft e Gouda. Conhecendo Madurodam que é a cidade em miniatura 
localizada em Haia, entrada ao Royal Delft com guia e visita ao mercado de queijos e Gouda. 
À tarde, seguiremos a cidade de Utrecht, onde visitaremos a catedral e o Museu da Música. 
Retorno ao hotel e acomodação. 
 

13.04 
 

ROTTERDAM | ANTWERP | BRUXELAS 
Café da manhã no hotel e saída em direção a Antwerp. Chegada e city tour guiado a pé 
com visita à cervejaria (uma degustação por pessoa). Após o almoço seguiremos em 
direção a Bruxelas. Ao chegar, city tour com guia falando espanhol ou português passando 
para conhecer o Manneken Pic e o Museu Magritte (com entrada incluída). Check in no 
hotel e acomodação. 
 



 

 

 

 

 
 

14.04 BRUXELAS | GHENT | BRUXELAS 
Café da manhã no hotel. Passeio de dia inteiro com guia local falando português ou 
espanhol para conhecer a cidade de Ghent. Chegada em Ghent e vista a catedral (ingresso 
incluído). Após, tempo livre para passear pela cidade. Retorno ao hotel e acomodação. 
 

 
 

15.04 BRUXELAS | BRUGES  
Café da manhã no hotel e saída para tour de dia inteiro em Bruges com guia falando 
português ou espanhol. Chegada e city tour a pé, incluído a visita a Igreja de Nossa 
Senhora, Museu, Tumbas de Thburgundy, Madonna de Michelangelo. Visita à fábrica de 



 

 

 

 

chocolate com demonstração de como são feitos. Tour em uma cervejaria, com duração 
de 45min e uma degustação por pessoa. Retorno ao hotel e acomodação. 
 

16.04 BRUGES  
Café da manhã no hotel. Passeio de barco pelos canais com duração de 35min. Restante 
do dia livre. 
 

 
 

17.04 
 

BRUGES | PARIS 
Após o café da manhã, em horário determinado saída do hotel em direção a Paris. 
Chegada em Paris e passeio panorâmico pela Champs Élysées, Arco do Triunfo e Torre 
Eiffel. À tardinha, após o check in no hotel, city tour by night com guia (com duração de 
3h30). Retorno ao hotel e acomodação. 
 

18.04 
 

PARIS 
Café da manhã no hotel e saída para city tour com guia (duração de 3h30).  À tarde, 
sugerimos visitar o famoso Museu do Louvre. À noite, em horário determinado, saída para 
o Show Moulin Rouge (ingresso incluído), retorno ao hotel e acomodação. 
 

19.04 
 

PARIS 
Café da manhã no hotel e saída para passeio de meio dia a Versalhes, com guia falando 
espanhol ou português (Inclui entrada ao Palácio de Versalhes, Jardins de Versalles e as 
Fontes). Retorno ao hotel e acomodação. 
 



 

 

 

 

 
  
20.04 
 

PARIS 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades independentes. À noite, em horário 
determinado, saída para um cruzeiro com jantar que será realizado na Marina de Bercy. 
Retorno ao hotel e acomodação. 
 

 
 

21.04 
 

PARIS 
Café da manhã no hotel e em horário determinado, transporte ao o aeroporto. Embarque 
para o voo de retorno. 
 



 

 

 

 

VALORES POR PESSOA  
 

Parte Aérea 
 

Cia. Aérea:  
KLM/Air France 

A partir de 
USD 1.249 com taxas 

 
Forma de pagamento: Entrada de USD 300 e saldo em 4x sem juros no cartão de crédito. 
Compra das passagens serão feitas até início de novembro, data a combinar. 
 

Parte Terrestre 
 

Apto Duplo EUR 3.850 
Suplemento Individual EUR 1.100 

 
Forma de pagamento: Entrada de EUR 1000 até 30/dez/2019. Saldo em 5x de EUR 570 a partir de 
jan/2020. O valor será convertido para R$ ao câmbio do dia do pagamento. 
 
HOTELARIA  
 

LOCAL HOTEL REGIME 
Amsterdam Leonardo Royal ou similar Café da Manhã 
Rotterdam ART hotel Café da Manhã 
Bruxelas Pullman  Café da manhã 
Brugges Radisson Blue Café da manhã 

Paris Marriott Rive Gauche Café da manhã 
 
INCLUI 
 

 Traslados de chega e saída desde os aeroportos; 
 Guia acompanhante falando português durante toda a viagem; 
 13 noites de hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com café da manhã; 
 Passeios conforme itinerário acima; 
 Seguro saúde. 

NÃO INCLUI 
 

 Guia nos dias livres; 
 Refeições não mencionadas no programa; 
 Bebidas / água em almoços e jantares; 
 Entradas e atividades não mencionadas no roteiro; 
 Gorjetas; 
 Despesas pessoais e excesso de bagagem. 



 

 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 
 
 

Cristina Ramos 
cristurviagens@gmail.com 

(48) 99962-6748 


