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* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

AGOSTO / SETEMBRO   VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Paris

DIA 2  ›  Paris  ›  Versalhes  ›  Paris   80 Kms

DIA 3  ›  Paris  ›  Reims  ›  Luxemburgo   
415 Kms

DIA 4  ›  Luxemburgo  ›  Chimay  ›  Namur  ›  
Bruxelas   345 Kms 

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em 
voo regular com destino a Paris. Chegada, desembarque e 
transporte para o centro da cidade, mundialmente conhecida 
como “Cidade Luz”. Destaca-se pela elegância das suas 
luxuosas avenidas, pela ampla variedade gastronómica e 
pela imensidão de monumentos históricos. Passeio pelos 
principais arrondissements parisienses, onde encontraremos 
alguns dos edifícios e locais mais emblemáticos como a Museu 
do Louvre, os Campos Elísios, a Catedral de Notre-Dame, o 
Arco do Triunfo, a Torre Eiffel e a Praça da Concórdia (visitas 
exteriores). Almoço. Visita à imponente e histórica Capela 
Santa (Sainte-Chapelle) com destaque para os seus imensos 
vitrais que exibem várias passagens da Bíblia. Terminaremos 
o dia com um belo cruzeiro pelo rio Sena. Jantar. Alojamento 
no Mercure Hotel Montmatre Sacré-Couer  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Passeio por um dos mais 
encantadores e peculiares bairros de Paris, Montmartre.  
Destaca-se pela sua atmosfera boémia e artística, outrora 
local inspirador bastante procurado por grandes artistas 
de renome internacional. Pelas ruas calcetadas, jardins 
e icónicos moinhos, descobriremos alguns dos cenários 
eternizados no filme “O Fabuloso Destino de Amélie”, a 
praça de Louise-Michel e terminaremos com a visita à 
Basílica do Sagrado Coração, que se ergue no topo da Butte 
Montmartre. Prosseguimos para a subida ao 1º piso da Torre 
Eiffel para disfrutar da vista sobre a capital francesa e de 
um delicioso almoço. Visita ao Palácio de Versalhes, um dos 
mais opulentos e majestosos de toda a França, juntamente 
com os seus soberbos jardins. Regresso a Paris. Tarde livre 
para atividades de caráter pessoal. Sugerimos a visita ao 
icónico Museu do Louvre. Jantar. Após jantar, sugerimos 
uma visita ao famoso e vibrante Moulin Rouge (não incluído). 
Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Reims, 
cidade de arte e história na região de Champagne. Tempo 
para conhecer a herança cultural e arquitetónica de Reims 
através de um passeio pelo seu belo centro histórico, 
declarado Património Mundial da UNESCO. Destaque para 
a magnífica Catedral Notre Dame de Reims, obra-prima de 
arte gótica, o Palácio de Tau e a Praça Real. Continuação 
até ao Luxemburgo. Almoço. Chegada ao Grão-Ducado 
do Luxemburgo, repleto de florestas, vales e palácios com 
museus históricos. Passeio pela Cidade Velha, Património 
Mundial da UNESCO, com destaque para a Catedral de Notre 
Dame, as Praças da Constituição e de Guilherme II e o Palácio 
do Grão-Ducal. Jantar. Alojamento no Novotel Luxembourg 
Kirchberg  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Viagem com destino a Chimay, 
berço da famosa cerveja homónima. Visita à Abadia de 
Scourmont onde se encontra a fábrica da Chimay com 
degustação e prova os deliciosos queijos regionais. Almoço. 
Continuamos até à charmosa cidade de Namur, capital da 
região da Valónia. Passeio a pé pelo centro com passagem 
pelo Campanário, Património Mundial da UNESCO e pela 
Catedral de St. Auban. Destaque ainda para a Citadela de 
Namur, grande ícone e fortificação da cidade, um dos mais 
antigos centros de comando da Bélgica. Continuação para 
Bruxelas. Jantar. Alojamento no Hotel NH Brussels Louise  
 ou similar.

DIA 8  ›  Amesterdão  ›  Lisboa ou Porto

DIA 7  ›  Amesterdão

DIA 5  ›  Bruxelas  ›  Brugges   100 Kms

DIA 6  ›  Brugges  ›  Gouda  ›  Volendam  ›  
Zaanse Schans  ›  Amesterdão   330 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de 
caráter pessoal. Em horário a determinar, transporte para o 
aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo de 
regresso ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos 
nossos serviços.

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita da capital da 
Holanda, conhecida pela sua vasta rede de canais, destacando 
o Bloemenmarkt, o único mercado flutuante de flores que 
ainda perdura na cidade, a Praça Dam, a Igreja Nova, Museu 
Casa de Rembrandt (visita exterior) e a Casa onde nasceu Anne 
Frank (visita exterior). Almoço. Durante a tarde, cruzeiro pelos 
canais para que possa apreciar cada recanto de Amsterdão. 
Tempo livre, sugerimos a visita ao Rijkmuseum, o museu 
mais importante da Holanda, ou à Heineken Experience ou 
à A’dam Lookout para uma vista soberba sobre Amsterdão. 
Jantar. Passeio pelo Bairro Vermelho, um dos locais mais 
emblemáticos da cidade. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica com destaque 
para o Palácio Real, a famosa e invulgar fonte de Manneken 
Pis, um dos símbolos representativos da comunidade local, a 
Grand Place, principal praça da cidade e Património Mundial 
da UNESCO, onde encontraremos também a Casa do Rei, 
a Câmara Municipal e a Casa dos Duques. Passagem ainda 
pelo Parque do Cinquentenário, o Atomium e o edifício do 
Parlamento Europeu, terminando com a visita a uma fábrica 
de cerveja belga com degustação. Almoço. Partida para 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Gouda, terra do famoso 
queijo holandês. Visita a pé pelo centro da praça antiga da 
encantadora cidade, repleta de canais, onde viremos visitar 
uma loja típica e provar o célebre queijo Gouda. Tempo livre. 
Sugerimos ainda que prove a Stroopwafel, deliciosa waffle 
arredondada recheada de caramelo. Almoço. Prosseguimos 
até Volendam, uma vila piscatória de beleza única na região 
e que nos remete para um passado repleto de tradições. 
Passeio pelas ruelas, onde podemos apreciar as casas de 
madeira, o antigo porto ou as lojas de queijos holandeses. 
Saída para Zaanse Schans, típica vila holandesa conhecida 
pelos famosos moinhos de vento. Viagem para Amesterdão. 
Jantar. Alojamento no Hotel Hyatt Place Amsterdam  
ou similar. 

Bruges, cidade medieval de grande importância histórica a 
nível mercantil e conhecida como a “Veneza do Norte” pela 
sua diversidade de canais.  Visita acompanhada pelo guia 
local com destaque para lugares como a Praça Burg, rodeada 
de edifícios históricos como a Câmara Municipal e a Basílica 
do Sangue Sagrado. Continuamos pelo Campanário de 
Bruges, Catedral de São Salvador e Igreja de Nossa Senhora 
com as suas obras de Miguel Ângelo (visitas exteriores). 
Jantar. Alojamento no NH Hotel Brugges  ou similar. 

Partidas de 
Lisboa ou Porto
8 dias › 7 noites de alojamento
de 22 a 29 de Agosto ou
de 19 a 26 de Setembro*
* Partida apenas do Porto

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (02h05) – Paris
• Amesterdão (02h40) – Porto ou
• Lisboa (02h05) – Paris
• Amesterdão (03h00) – Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 65€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em Paris, 
Bruxelas, Brugges e Amesterdão;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares; 
› Refeições: 7 almoços e 7 jantares;
› Entrada na Capela Santa, Palácio de Versalhes, 
Basílica do Sagrado Coração e subida ao 1.º piso 
da Torre Eiffel em Paris; Abadia de Scourmont com 
degustação da cerveja Chimay e Loja típica em 
Gouda com prova de queijos;
› Cruzeiro no rio Sena;
› Cruzeiro nos Canais de Amesterdão;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

08 14
Paris &

Benelux
Explore a “cidade luz”, deixe-se encantar pela atmosfera de conto de fadas do 

Luxemburgo, beba uma famosa cerveja Chimay produzida artesanalmente, 
prove o delicioso queijo Gouda e sinta os aromas florais que percorrem as ruas 

de Amesterdão, numa viagem sensorialmente ímpar.

1. VISTA PANORÂMICA, PARIS

2. CENTRO HISTÓRICO, BRUXELAS 3. CENTRO HISTÓRICO, AMSTERDÃO

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.895€

   2.380€

   1.425€

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 


