
Especialmente elaborado para:





1º Dia – 18 setembro (segunda-feira) |

Lisboa > Bruxelas > Ghent > Bruges

Comparência de todos os participantes no

aeroporto de Lisboa duas horas antes da

partida. Formalidades de embarque e partida

às 7h05, em voo TAP – TP 646, com destino

a Bruxelas. Chegada às 11h00. Desembarque

e realização de visita de cidade, 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

Cinquentenário, o Atomium, o Pavilhão

Chinês, o Parlamento, entre outros. Almoço

em restaurante local. Continuação até Ghent,

para visita guiada para explorar a cidade e os

seus importantes edifícios da Idade Média

tais como a igreja de S. Nicolau e o Castelo

De Earl, a Catedral de St. Bavo onde se

encontra o famoso quadro do “Cordeiro

Místico”. Continuação de viagem até à

belíssima cidade de Bruges, que é a capital da

província de Flandres Ocidental, no noroeste

da Bélgica. Distingue-se pelos inúmeros

canais, pelas ruas de paralelepípedos e pelas

construções medievais. Chegada ao Hotel

De’Medici (4*) ou similar. Distribuição dos

quartos. À noite, saída para jantar em

restaurante local. Regresso ao hotel.

Alojamento.

2º Dia – 19 setembro (terça-feira) |

Bruges

De manhã, realização de visita desta

magnífica cidade Belga, por muitos

considerada o ex libris do país. Realização de

um agradável cruzeiro pelos seus canais.

Almoço. Tarde livre, para desfrutarem

tranquilamente desta surpreendente cidade.
Será certamente um destino a repetir no

futuro por todos os participantes. À noite,

realização de jantar em restaurante típico

onde poderemos degustar os famosos

“Moules”. Regresso ao hotel e alojamento.

3º Dia – 20 setembro (quarta-feira) |

Bruges > Antuérpia > Amesterdão

De manhã, partida em direção a Antuérpia.

Breve visita a pé pela cidade, com destaque

para a sua monumental estação de comboios.

Almoço e continuação de viagem para

Amesterdão, a fim de realizarmos um

agradável cruzeiro pelos seus canais.

Transporte e check-in no hotel NH Schiller

(4*) ou similar. Jantar em restaurante local,

regresso ao hotel e alojamento.

4º Dia – 21 setembro (quinta-feira)|

Amesterdão > Marken > Volendam >

Amesterdão

Pequeno-almoço no hotel. Saída em hora a

determinar para visita de dia inteiro às

pitorescas aldeias de Marken e Volendam,

caracterizadas pelos seus típicos moinhos de

vento. Almoço em restaurante local, entre

visitas. Regresso a Amesterdão. Em hora a

determinar, partida para jantar no centro de

Amesterdão. No final, tempo livre para

desfrutar da noite desta magnifica cidade.

5º Dia – 22 setembro (sexta-feira)|

Amesterdão > Lisboa

Pequeno-almoço e check-out. Manhã livre

para atividades do interesse pessoal. Almoço

em restaurante local. Em hora a determinar,

transporte privado para o aeroporto de

Amesterdão. Formalidades de embarque e

partida às 17h20, em voo TAP - TP0675,

com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto

Francisco Sá Carneiro prevista para as

19h25.

Itinerário





Golden Tulip Hotel De’Medici

O Golden Tulip Hotel De’Medici

proporciona uma vista sobre um

pacífico canal em Bruges e situa-se

apenas a 10 minutos a pé da famosa

Praça do Mercado. A Cervejaria De

Halve Maan e a Beguinaria,

considerada Património Mundial

pela UNESCO, encontram-se a uma

caminhada de 20 minutos.

Apresenta quartos climatizados com

uma área de estar e uma televisão de

ecrã plano com canais por satélite.

Cada um dos quartos também

beneficia de um mini-bar e uma

bandeja de chá e café. Todos os dias

é servido um extenso buffet de

pequeno-almoço.

Este hotel disponibiliza acesso Wi-Fi

gratuito, um pátio com um jardim de

estilo japonês, uma área de fitness e

comodidades de lazer relaxantes.





Hotel NH Schiller

O NH Schiller está inserido num

edifício histórico e ostenta bonitos

detalhes e pinturas de Arte Déco. O

hotel está situado na Praça

Rembrandtplein, no centro de

Amesterdão, a 10 minutos a pé da

Praça Dam. Está disponível acesso

Wi-Fi gratuito.

Este hotel de estilo clássico

apresenta quartos elegantes com

uma televisão de ecrã plano com

canais por cabo. Todos os quartos

incluem um minibar, uma secretária

e comodidades para preparar café e

chá.

A Estação Ferroviária Central de

Amesterdão encontra-se a 10

minutos de elétrico da Paragem de

Elétrico da Rembrandtplein, situada

do outro lado da praça. O famoso

Mercado das Flores e a área

comercial de Kalverstraat ficam

apenas a 350 metros.



SERVIÇOS INCLUÍDOS:

• Passagem aérea em classe económica, voos directos TAP para o itinerário mencionado, Lisboa/Bruxelas + 

Amesterdão/Lisboa com direito a 1 peça de 23 kg de bagagem;

• Transporte em autocarro privado para todos os percursos mencionados no itinerário;

• Estadia de 02 noites em Bruges, em hotel (4*) mencionado ou similar, com pequeno-almoço incluído;

• Estadia de 02 noites em Amesterdão em hotel (4*) ou similar, com pequeno-almoço incluído

• Todas as visitas e entradas mencionadas acompanhadas por guia local idioma português ou espanhol;

• Audio-guias para algumas das visitas, quando necessário;

• Cruzeiros pelos canais em Bruges e Amesterdão;

• 5 Almoços e 4 jantares, com bebidas e café (1/2 agua, 1/2 copo de vinho e 1 café por pessoa);

• Seguro Multiviagens Abreu + PVFM;

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 

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

• Taxas hoteleiras, taxas de turismo, e de serviço.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:

• Serviços não mencionados como incluidos, e extras de carácter pessoal;

Tipologia Quarto
Preço por pessoa

(mínimo de 30 participantes)

Em quarto duplo €  1.682,00

Em quarto individual € 2.174,00



1. Ao momento da elaboração da presente proposta, não se

encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios.

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

S.A.

3. Todos os horários de visitas e saídas do hotel/restaurantes serão

informados/confirmados localmente.

4. Poderão existir alterações às visitas/actividades programadas, no

entanto, a existirem, estas alterações não descaracterizam o

programa de viagem.

5. Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da

efectivação real da reserva.

6. Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de

aeroporto, poderão ser alterados até à data de emissão dos

respectivos títulos de transporte.

7. Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não

o Euro, poderão sofrer alterações derivadas das flutuações dos

mercados cambiais.
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