
 

Roteiro de Viagem 
INGLATERRA, BÉLGICA E HOLANDA 
 
1º DIA – 15/04/21 – PORTO ALEGRE / LONDRES 
Voo com destino a Londres 
 
2º DIA – 16/04 – LONDRES 
Chegada e acomodação hotel. A combinar, A tarde faremos um Pub Tour, incluindo uma consumação em um 
típico pub londrino. 
 
3º DIA – 17/04 – LONDRES 
Café da manhã. Visita panorâmica da parte mais interessante da tradicional capital inglesa: Casas do Parlamento 
e o Big-Bem, Abadia de Westminster, Trafalgar Sq., Palácio de Bukingham, Royal Albert Hall, etc. A Tarde, visita 
ao Castelo de Windsor, o maior e mais antigo dos castelos habitados do mundo e uma das residências oficiais 
da monarquia britânica há 900 anos. Conheceremos o interior, onde podemos destacar, por um lado, a Capela 
de São Jorge, de princípios do século XVI, construída no estilo Tudor e o lugar onde foram enterrados 10 reis da 
Inglaterra, entre eles o conhecido Henrique VIII e sua terceira esposa Jane Seymour; e os Apartamentos de 
Estado, com importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt e Rubens, entre 
outros. Retorno a Londres. Acomodação. 
 
4º DIA – 18/04 - LONDRES 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu Britânico, onde poderá admirar, além dos frescos do 
Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia. À continuação, iremos para a Torre de Londres, que data de 
1066, sendo o monumento mais antigo de Londres e onde se encontra uma das maiores atrações para conhecer 
esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação. 
 
5º DIA – 19/04 – LONDRES / BRUXELAS 
Café da manhã. Viagem a Bruxelas. Tarde Visita panorâmica: a Grand Place com as Casas do Rei, das Guildas e 
Prefeitura, a Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. 
 
6º DIA – 20/04 – BRUXELAS / GANTE / BRUGES / BRUXELAS 
realizaremos um passeio por estas duas cidades incríveis. Bruges que você desfrutará descobrindo o encanto 
das suas casas e canais, o Lago do Amor, o Mosteiro, a Praça Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado do século 
XII, onde se guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Em seguida, realizaremos uma parada em 
Gante, com lugares mágicos como o Castelo dos Condes de Flandres, a Catedral de Bavão obra prima da arte 
gótica e lugar onde foi batizado Carlos V, no ano de 1550; a Torre do Belfort, o ponte de São Miguel com umas 
bonitas vistas dos edifícios construídos nos séculos XVI e XVII, etc. 
  
7º DIA – 21/04 – BRUXELAS / ROTTERDÃO / HAIA / AMSTERDÃ  
Partida para Roterdã, coração industrial da Holanda e com um dos maiores portos do mundo. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos. Em ambas as cidades, visita panorâmica guiada incluindo a entrada 
para o Parque Madurodam. Chegada em Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio de barco 
inesquecível, descobrindo a cidade a partir dos seus canais, conhecendo entre outros locais o Canal dos 
Príncipes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. Acomodação. 
 
8º DIA – 22/04 – ASMTERDÃ  
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a Praça Dam, o Palácio 
Real o Bairro Judeu, os canais, a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de 
diamantes, onde aprenderemos todo o processo desde a extração do cristal bruto até a conversão em brilhante. 
O resto do dia livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcional que o envolverá na Holanda 
tradicional, visitando suas aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita harmonia entre as diferentes 
comunidades culturais e religiosas na Holanda. Marken vila de pescadores com uma longa tradição protestante 



 

que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por um dique e Volendam, uma cidade católica, 
onde, além de aproveitar para fazer compras interessantes, você pode saborear pratos de peixe, característica 
da região. Em ambos, ainda, conservam-se as casas de madeira e alguns de seus habitantes vestem a vestimenta 
tradicional do país. Acomodaçã 
 
9º DIA – 23/04 – AMSTERDÃ 
Começaremos indo até o parque de moinho de vento Zaanse Schans, o motor economico do país entre os 
séculos XVI e XVIII, enquanto os holandeses aproveitavam a força do vento para moer as especiaris que traziam 
das colonias, fabricar óleos, mostardas, etc. Em seguida, nos dirigiremos ao Grande Dique, que liga as províncias 
da Holanda do Norte e da Frísia e que fechou o Mar do Sul para sempre, tornando-o um dos maiores lagos da 
Europa. É a represa mais importante do país, com mais de 30km de extensão, o que retarda as marés do Mar do 
Norte para evitar inundações. 
 

9º Dia – 24/04 - LISSE 
Em Lisse, região com a maior produção de flores do mundo, mostraremos as maravilhas do Keukenhof: o maior 
e mais bonito jardim de tulipas do mundo. Veremos os diferentes tipos de tulipas, jacintos e narcisos, entre 
outras flores, espalhados ao longo do parque e seus pavilhões. O Keukenhof possui 32 hectares e uma extensão 
de 15 km. Existem mais de 7 milhões de bulbos de flores de 800 diferentes. Com certeza, nos encontraremos 
nessa inesquecível experiência ao mundo das flores. Em Lisse, região com a maior produção de flores do mundo, 
mostraremos as maravilhas do Keukenhof: o maior e mais bonito jardim de tulipas do mundo. Veremos os 
diferentes tipos de tulipas, jacintos e narcisos, entre outras flores, espalhados ao longo do parque e seus 
pavilhões. O Keukenhof possui 32 hectares e uma extensão de 15 km. Existem mais de 7 milhões de bulbos de 
flores de 800 diferentes. Com certeza, nos encontraremos nessa inesquecível experiência ao mundo das flores. 
 
10º DIA – 25/04 – AMSTERDÃ / BRASIL 
Retorno. 
 
 
INCLUSO NO PACOTE 

 Bilhete aéreo em classe econômica POA/LONDRES/AMSTERDÃ/POA; 

 Traslados chegada e saída; 

 09 noites de hospedagem em hotéis categoria 4*; 

 Circuito em ônibus categoria turismo com guia falando espanhol/português; 

 Entradas em locais turísticos conforme roteiro detalhado; 

 Franquia de 1 bagagem de até 23k + bagagem de mão de até 10k; 

 Acompanhante desde a saída (com grupo mínimo de 20 pessoas); 

 
VALOR DO PACOTE 
R$ 15.400,00 por pessoa com taxas. 
APARTAMENTO INDIVIDUAL - ACRÉSCIMO DE € 500,00 (quinhentos euros) por pessoa com taxas. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista: 5% de desconto 
Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 
 
NÃO INCLUSO: 
- DESPESAS COM EXTRAS DURANTE A VIAGEM E ITENS QUE NÃO CONSTE COMO “INCLUSO” NO ROTEIRO; 
- SEGURO VIAGEM EUROPA SCHENGEN; 
- TRASLADO A PORTO ALEGRE; 
 
VOOS PREVISTOS: CIA TAP 
15ABR  POA / LIS    20:35 / 11:35 
16ABR  LIS / LHR    15:00 / 17:45 



 

25ABR   AMS / LIS   07:00 / 09:00  
25ABR   LIS / POA    11:45 / 19:05 


