Holanda em flor
4 DIAS CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

Passeio de barco pelos Canais

Amesterdão

VENHA CONHECER OS PAÍSES BAIXOS, CARACTERIZADO PELOS SEUS INUMEROS
DIQUES, CAMPOS DE FLÔRES E MOINHOS DE VENTO

AMSTERDAM, ROTERDÃO, MARKEN, VOLENDAM
KEUKENHOF (parque das túlipas) MADURODAM (Holanda em miniatura)
PASSEIO DE BARCO PELOS CANAIS, MUSEU DE FIGURAS DE CERA

1º DIA

LISBOA / AMESTERDÃO (visita à fascinante cidade
dos canais e mil pontes)

Pelas 07h00 comparência no aeroporto Humberto Delgado onde o aguarda o nosso
guia. Formalidades e partida 09h05 em avião com destino a AMESTERDÃO. Chegada
pelas 13h15 desembarque, seguido do transporte ao centro da cidade
de Amesterdão, onde realizamos a visita à fascinante cidade das Artes e dos
Diamantes, dos canais e 1000 pontes. Praça Dam, Palácio Real, Estação Central,
Igreja Nova, Porto e Sinagoga Portuguesa. Passeio a pé pelos canais, ruas
e vielas da cidade. Após a visita, transporte ao hotel * * * *
Jantar e alojamento.

2º DIA

ZAANSE SCHANS / VOLENDAM / MARKEN

Pequeno-almoço no hotel e saída para excursão com guia local de visita á região
norte do país, por ZAANSE SCHANS. Paragem nesta típica povoação, famosa pelas
suas casas típicas de Madeira e coleção de moinhos de vento. Continuação para
VOLENDAM. Almoço. Passeio nesta típica aldeia piscatória, onde os seus habitantes
ainda vestem os trajes típicos. Aproveite para tirar uma foto, com os trajes
tradicionais. MARKEN. Visita a esta outra aldeia, que conserva as suas típicas casas
de madeira. A excursão termina no hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA

4º DIA

ROTERDÃO / MADURODAM
KEUKENHOF / LISBOA

Deixamos o hotel após o pequeno almoço, rumo a ROTERDÃO
(a segunda cidade da Holanda, activo porto comercial, o maior
da Europa, e o segundo maior do mundo). À chegada realizamos
uma visita panorâmica, admirando alguns exemplos da sua
arquitectura contemporânea, como Kubus-Paalwoningen
(apartamentos em forma de cubo), o Euromast (um dos
símbolos da cidade), a Ponte Erasmus sobre o rio Maas e o
porto antigo. Prosseguimos depois para MADURODAM, onde
tem lugar o almoço, seguido da visita ao parque a HOLANDA
EM MINIATURA. Continuação para KEUKENHOF. Entrada neste
espetacular jardim de flores, parque com mais de 32 hectares
e milhões de túlipas e muitas outras flores. A excursão termina
no aeroporto. Formalidades e partida em avião com destino a
LISBOA com chegada pelas 22h00.

AMESTERDÃO (Museu Madame Tussauds
Passeio de Barco pelos Canais da cidade)

Pequeno-almoço no hotel, e saída para a visita ao maravilhoso MUSEU MADAME
TUSSAUDS. É um famoso museu, popularmente conhecido como "Figuras de
cera", onde podemos admirar as mais célebres e famosas personalidades mundiais,
entre outras; Princesa Maxima, Rembrandt, Sean Connery, Mikhail Gorbachev,
Madurodam
Rembrant, Van Gogh, Bob Marley, Elizabeth Taylor. É um divertido museu, que permite
a interação dos visitantes com as figuras, podendo fotografar. Depois, realizamos um TUDO INCLUIDO CONFORME INDICADO NO PROGRAMA
agradável PASSEIO DE BARCO percorrendo os Canais da cidade. Almoço local.
Viagem de avião Lisboa / Amesterdam / Lisboa com direito a
Tarde livre para atividades pessoais. Jantar em restaurante no centro da cidade.
uma mala até 23kg de bagagem, transferes e excursões em
- Após o jantar, o nosso guia oriente um passeio a pé noturno pela cidade, autocarro de turismo, nosso guia acompanhante, estadia de 3
admirando os canais com as suas pontes iluminadas, lojas, restaurantes e bares noites de hotel, todas as refeições desde o jantar do 1º dia ao
que dão vida à cidade.
almoço do 4º dia, passeio de Barco pelos canais da cidade,
- Pelas 23h00 regresso ao hotel para o alojamento.
entradas no Museu Madame Tussauds, Parque Madurodam e
Parque Keukenhof das tulipas, taxas hoteleiras e de cidade, taxas
de aviação, seguro de assistência em viagem.
- Aos jantares no hotel inclui água ou refrigerante, nas restantes
refeições inclui água ou 2 copos de vinho ou um refrigerante.
Os dias das excursões, podem ser realizados em dias
diferentes e em sentido inverso, para uma melhor gestão da
viagem, visando proporcionar o melhor ao cliente. Em
qualquer dos casos, estão asseguradas todas as visitas
indicadas no programa.

