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6 dias de viagem

Itinerário

1º dia – 04 de setembro (domingo) | Lisboa >

Bruxelas

Comparência no aeroporto de Lisboa 180 minutos

antes da partida. Entrega das documentações e

assistência nas formalidades de embarque por um

representante da Abreu que vos acompanhará

durante toda a viagem. Partida às 7h15, no voo TP

646, com destino a Bruxelas. Chegada prevista

para às 11h00. Formalidades de desembarque.

Assistência e transporte privativo para o centro de

Bruxelas. Almoço em restaurante local. De

seguida, iniciaremos uma visita guiada começando

pela Grand Place, coração medieval da cidade e uma

das mais belas praças do mundo, onde poderá

admirar magníficos edifícios. Continuação da visita

em autocarro, passando pelos principais locais e

monumentos com destaque para o Centro da

Comunidade Europeia, o Arco do Centenário, o

Atomium, o Pavilhão Chinês e o Parlamento.

Chegada ao The Hotel Brussels (4*) ou similar.

Check-in e instalação. Saída para jantar em

restaurante local. Alojamento.

2º dia – 05 de setembro (segunda-feira)|

Bruxelas > Gent > Bruges

Após pequeno-almoço no hotel, saíremos com

destino a Gent. Durante a manhã, teremos

oportunidade de conhecer a cidade e os seus

emblemáticos edíficios da Idade Média, tais como

a Igreja de S. Nicolau , o Castelo de Earl e a

Catedral de St. Bavo, onde se encontra o famoso

quadro do “Cordeiro Místico”. Almoço em

restaurante local. Chegada a Bruges. Check-in e

instalação no Grand Hotel Casselbergh (4*) ou

similar. Saída para jantar em restaurante local.

Alojamento.

3º dia – 06 de setembro (terça-feira) | Bruges

Pequeno-almoço no hotel. A manhã será dedicada

a conhecer esta magnífica cidade, considerada por

muitos como o ex-libris do país. Desfrute de um

relaxante passeio de barco pelos maravilhosos

canais de Bruges. Almoço em restaurante local. A

tarde será livre, durante a qual poderá realizar

algumas compras ou simplesmente descansar

enquanto absorve a energia desta bela cidade.

Jantar em restaurante local. Alojamento.

4º dia – 07 de setembro (quarta-feira) | Bruges

| Antuérpia | Amesterdão

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita a

Antuérpia, a maior cidade da Flandres e a segunda

maior cidade da Bélgica. Visita à zona antiga, com

especial destaque para a Catedral (o maior

monumento da Bélgica), para a Grande Praça –

Grote Markt com as casas das corporações, para

Câmara Municipal – Stadhaus – e para a Fonte de

Brabo. Paragem para almoço em restaurante local.

Seguiremos depois para Amesterdão. Chegada,

check-in e instalção no Inntel Hotels

Amsterdam Centre (4*) ou similar. Instalação.

Jantar e alojamento.

5º dia – 8 de setembro (quinta-feira) | Maken

| Volendam | Amesterdão

Pequeno-almoço no hotel. Partida com destino a

Marken e Volendam. Manhã dedicada à visita

destas duas acolhedoras cidades, caraterizadas

pelos típicos moinhos de vento e pelos

maravilhosos campos de tulipas. Paragem para

almoço em restaurante local. Regressaremos

depois a Amesterdão. Início da visita panorâmica a

uma das capitais mais singulares da Europa.

Passeio a pé pelos principais canais, pelas ruas e

vielas, com passagem pelo último mercado de

flores flutuante – o Bloemenmarkt. Destaque para

alguns dos monumentos mais emblemáticos como

o Palácio Real situado na Praça de Dam, Estação

Central, Igreja Nova, Porto Velho e Sinagoga

Portuguesa, entre outros. Jantar e alojamento.

6º dia – 9 de setembro (sexta-feira) |

Amesterdão | Lisboa

Pequeno-almoço. Continuaremos durante a manhã

a conhecer os recantos de Amesterdão, com um

passeio de barco pelos seus canais. Almoço livre.

Em hora a determinar, transporte privativo para o

Aeroporto. Formalidades de embarque e partida às

17h20, no voo TP 675, com destino a Lisboa.

Chegada ao Aeroporto Humberto Delgado

prevista para as 19h20.

Fim dos nossos serviços





The Hotel Brussels

Localização  Este luxuoso hotel está 
situado num dos mais altos edifícios da 
capital belga de Bruxelas, e goza de vistas 
panorâmicas sobre a cidade. À porta do 
hotel encontram-se as elegantes ruas 
comerciais da Boulevard de Waterloo e 
Avenue Louise, com as suas boutiques. A 
poucos passos do hotel, encontram-se 
atrações como o Museu Magritte e Grande 
Place- O aeroporto internacional de 
Bruxelas encontra-se a 14 km.

Quartos: Os quartos estão equipados com 
camas de casal ou twin, minibar privado e 
uma espaçosa casa de banho moderna 
com produtos de banho ecológicos.

Caraterísticas gerais: Este Hotel possui 
uma rede de internet WiFi, disponível em 
todo o edifício. Tem serviço de receção 
disponível durante 24h por dia. 

https://www.thehotel-brussels.be/



Localização: O Grand Hotel Casselbergh
dispõe de instalações históricas com
características modernas, em Bruges, a
270 m da Grote Markt (praça central).
Está a 15 minutos a pé da região da
Beguinage e da cervejaria De Halve
Maan. A Estação Ferroviária de Bruges
fica a 20 minutos a pé.

Quartos: 118 quartos equipados com um
minibar e um televisor de ecrã plano. As
camas têm colchões pillowtop e roupa de
alta qualidade. O acesso à internet WiFi
grátis permite-lhe ficar sempre em
contacto. Ao final do dia, assista a uma
seleção de canais por cabo. As casas de

banho privativas dispõem de um polibã e
uma banheira separados, artigos de
higiene exclusivos e secadores de cabelo.

Caraterísticas gerais: Este hotel de 4
estrelas inclui acesso gratuito à internet
sem fio (Wi-Fi) e um centro de bem-estar
instalado nas adegas do século XVI.
TV cabo e minibar. Comodidades para
chá e café são fornecidas nos quartos
climatizados do Grand Hotel Casselbergh
Brugge.

https://grandhotelcasselberghbrugge.co
m-hotel.com/



Grand Hotel Casselbergh



Localização: Este hotel está localizado no
coração da vibrante cidade de
Amesterdão. O hotel situa-se na zona
pedonal de Dam, desfrutando de
facilidade de acesso às principais
atrações que a cidade tem para oferecer.
Os hóspedes encontrar-se-ão a uma curta
distância do Palácio Real, do museu
Madame Tussaud e de ligações à rede de
transportes públicos, que o ajudarão a
aceder a outras áreas da cidade.

Quartos: disponibiliza quartos com
acesso Wi-Fi gratuito e televisão por
satélite. Os quartos climatizados são
modernos e estão decorados de forma
acolhedora. Incluem uma luxuosa casa de
banho privativa, controlo de temperatura

e comodidades para preparar chá e café.
O serviço de quartos está disponível.

Caraterísticas gerais: Emocionantes
locais de entretenimento, restaurantes e
lojas podem ser todos encontrados a
uma curta distância do hotel. Este hotel
moderno usufrui de um projeto
arquitetónico atraente, recebendo os
hóspedes com hospitalidade e excelente
serviço. Os quartos estão belissimamente
decorados. O hotel oferece serviços e
comodidades modernas para a
conveniência de todos os tipos de
viajante.

https://www.inntelhotelsamsterdamce
ntre.nl/en/



Inntel Hotels Amsterdam Center



VALORES

SERVIÇOS INCLUÍDOS:        

• Passagem aérea em classe turística em voos directos TAP;

• Franquia de 23 kg de bagagem;

• Transporte aeroporto – hotel – aeroporto;

• 5 noites de alojamento nos hoteis mencionados, ou similares, em tipologia de quarto standard e 

com pequeno-almoço incluído;

• Total de 10 refeições incluídas entre almoços e jantares;

• Visitas conforme itinerário

• Taxas hoteleiras, serviço e IVA;

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas às alterações legais até à data da emissão);

• Seguro Multiviagens + PVFM. 

• Acompanhamento por um representante da Abreu durante toda a viagem;

• Taxas de cidade;

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:

• Serviços não mencionados, extras de carácter pessoal;

• Bebidas

Hotéis mencionados ou similares
Preço por Pessoa (mínimo de 45 

Participantes)

Em quarto duplo € 1.573,00

Em quarto single € 2.016,00



Notas importantes:
1 - Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram efetuadas

quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios provisórios.

2 - O Programa está sujeito às Condições Gerais das Viagens Abreu S.A.

3 - Todos os horários de saída do hotel serão informados / confirmados localmente.

4 - Poderão existir alterações às visitas / atividades programadas, no entanto, a

existirem, estas alterações não descaraterizam o programa de viagem.

5 - Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da efetivação real da

reserva.

6 - Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de aeroporto, poderão

ser alterados até à data de emissão dos respetivos títulos de transporte.

7 - Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não o Euro, poderão

sofrer alterações derivadas das flutuações dos mercados cambiais.

8 - Obrigatoriedade dos passageiros viajarem com passaporte válido, validade mínima

de 6 meses aquando da data de viagem.

9 - Os menores deverão ter as autorizações assinadas pelos pais com as assinaturas

reconhecidas. A documentação pessoal é da total responsabilidade de cada

participante.



Contactos

Departamento de Grupos
Telf. (351) 211542385

GRUPOS@ABREU.PT

RNAVT 1702


