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DEZEMBRO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Bruxelas  ›  
Gante  ›  Bruges   105 Kms
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em 
voo regular com destino a Bruxelas, via Lisboa. Chegada e 
transporte para Gante. Almoço. Visita na “Pérola da Flandres”, 
onde o guia local nos mostrará alguns dos espaços mais 
emblemáticos, como o Castelo de Gravensteen, antiga 
residência dos Condes da Flandres, a Ponte de Grasburg, a 
Igreja de São Nicolau, a Ponte de São Miguel, a Catedral de São 
Bavão e o Campanário de Gante, imponente torre medieval 
e o maior de todo o país (visitas exteriores). Tempo livre no 
Mercado de Natal de Gante. Continuação para Bruges. Jantar. 
Alojamento no Hotel NH Brugges  ou similar. 

DIA 2  ›  Bruges

DIA 3  ›  Bruges  ›  Bruxelas   98 Kms

DIA 4  ›  Bruxelas ›  Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã iremos conhecer 
Bruges, cidade medieval de grande importância histórica a 
nível mercantil e conhecida como a “Veneza do Norte” pela 
sua diversidade de canais que atravessam o centro antigo.  
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). Almoço. Tarde livre onde 
sugerimos a visita ao Mercado de Natal. Admire as coloridas 
iluminações que decoram as deslumbrantes fachadas da 
Grote Markt, delicie-se com os doces e chocolates elaborados 
à “boa maneira” medieval e maravilhe-se com toda a 
atmosfera natalícia. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Bruxelas, capital da 
Bélgica. 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. Almoço. Tempo livre no Mercado de 
Natal de Bruxelas, que se realiza bem no coração da cidade, a 
Grand Place.  Jantar. Alojamento no Hotel NH Brussels Louise 
 ou similar. 

Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para atividades de 
caráter pessoal. Em hora a indicar localmente, transfer ao 
aeroporto de Bruxelas para embarque no voo regular com 
destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos 
nossos serviços.

Partidas de 
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noites de alojamento
de 5 a 8 de Dezembro

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 (00h55) – Lisboa (02h40) – Bruxelas 
• Bruxelas (02h50) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 80€ **;  
› 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 Gante, 
Bruxelas e Bruges;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 3 almoços e 3 jantares;
› 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.

REFEIÇÕES

0604
Bruges e Bruxelas

Mercados 
de Natal

Na região da Flandres, passeie pelos charmosos e decorados centros das 
pitorescas cidades de Bruges e Gante, desfrute do ambiente natalício que nos 

faz viajar no tempo e delicie-se com os mais saborosos chocolates belgas. 

* 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.

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. 

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   965€

   1.175€

   725€

PREÇO INCLUI:


