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ROTEIRO
1 Qua, 17.05.2017

Voo Brasil > Holanda (Amsterdam). Saídas possíveis de vários
aeroportos brasileiros.

Amsterdam (Reino dos Países Baixos (Holanda))
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2 Qui, 18.05.2017
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Por exemplo:
Porto Alegre > São Paulo > Amsterdam 13:35 - 11:45+1 (duração
17h 10min). Companhia aérea: KLM

Os diversos canais e suas pontes, os prédios com fachada colorida, as
bicicletas, os mais de 60 museus e o fato da cidade estar abaixo do
nível do mar tornam a "Cidade do Diamante" famosa.

Pernoite em:
Amsterdam
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-Sejam todos bem-vindos à Europa, à Holanda e a Amsterdam!! No
aeroporto a Vai Maria estará esperando para receber o grupo de
braços abertos e acompanhá-lo até o hotel.
Dependendo do horário de chegada, depois de descansar um pouco, o
grupo estará convidado para fazer o primeiro passeio guiado pela
cidade, inclusive passeio de barco pelos famosos canais da cidade. À
noite será servido um jantar de boas-vindas ao grupo.
-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Translado aeroporto > hotel
» Passeio guiado pelo centro histórico (duração aprox. 2h)
» Passeio de barco pelos canais (duração: 1h)
» Jantar de boas-vindas
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Amsterdam (Reino dos Países Baixos (Holanda))
O dia hoje começará sem correria, afinal esta é uma viagem de lazer.
Depois de ter descansado e tomado um bom café da manhã, em torno
de 09:30, será dado início à viagem à uma das maiores atrações
turísticas da Holanda: o parque de tulipas Keukenhof. Aqui o grupo
terá tempo suficiente para passear, fotografar e se deliciar com a
paisagem, sem pressa.
À tarde, será dada continuidade à viagem, seguindo com o ônibus
fretado em direção ao Parque Nacional Zuid-Kennemerland, que se
extende por 3.800 ha, entre o oceano atlântico e o interior do país.
Aqui também haverá tempo livre para passear e, com um pouco de
sorte ver um dos bisontes-europeus (o maior mamífero terrestre da
Europa) que vivem pelo parque.
Ao final da tarde, o ônibus fretado levará o grupo de volta a
Amsterdam. Noite livre.
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Pernoite em:
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-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Entrada no Parque Keukenhof
» Entrada no Parque Nacional Zuid-Kennemerland
» Ônibus fretado Amsterdam > Parque Keukenhof (distância: aprox.
40km | duração aprox. 50min)
» Ônibus fretado Parque Keukenhof > Parque Nacional ZuidKennemerland (distância: aprox. 20km | duração aprox. 30min)
» Ônibus fretado Parque Nacional Zuid-Kennemerland > Amsterdam
(distância: aprox. 40km | duração aprox. 50min)
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Amsterdam (Reino dos Países Baixos (Holanda))
O primeiro destino de hoje é aquela Holanda dos clichês: moinhos de
vento, tamancos de madeira e vacas pastando calmamente. A cidade
de Zaanse Schans é uma Holanda tão típica que parece cenário de
filme. O cenário realmente não é obra da natureza pois o local foi
construído para lembrar da Holanda dos sonhos e atrair turistas de
todo o mundo e, deu super certo. Aqui haverá tempo livre para
passear com calma e tirar fotos.
À tarde, o grupo seguirá caminho para o segundo destino de hoje: a
cidade de Muiden, bem próxima a Amsterdam. Depois de conhecer o
castelo da cidade - construído em 1285 - haverá tempo livre para
passear com calma antes de à noite voltar para Amsterdam.
Embora o grupo ter visita programada a dois locais distintos, não
haverá correria pois as cidades são bem próximas uma da outra.
Noite livre.
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Pernoite em:
Amsterdam
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-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Entrada no Parque Zaanse Schans
» Entrada no Castelo Muiden
» Ônibus fretado Amsterdam > Zaanse Schans (distância: aprox.
25km | duração aprox. 30min)
» Ônibus fretado Zaanse Schans > Muiden (distância: aprox. 30km |
duração aprox. 30min)
» Ônibus fretado Muiden > Amsterdam (distância: aprox. 20km |
duração aprox. 30min)

Amsterdam (Reino dos Países Baixos (Holanda))

iro

5 Dom, 21.05.2017

Dia livre.
Em Amsterdam ainda há muito para ser visto, mas cada um tem os
seus interesses pessoais por isso, o dia hoje será livre. Que tal um
passeio pelo museu na casa da Anne Frank, ou pelo museu do
diamante? Ou até mesmo pela cervejaria Heineken.
À noite será hora de se despedir da Holanda e seguir viagem em
direção à Bélgica, mas esta viagem não será feita de ônibus e sim, de
trem. É mais rápido e mais autêntico!
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Pernoite em:
Bruxelas

-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Trem Amsterdam > Bruxelas (duração aprox. 2h | saída 19:00)
» Translado hotel Amsterdam > Estação de trem Amsterdam
» Translado Estação de trem Bruxelas > hotel Bruxelas
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Bruxelas (Bélgica)
Bruxelas além de ser uma cidade agradável, bonita, repleta de arte,
história e com diversas atrações turísticas também é a capital do país
e de facto a capital da Comunidade Europeia.

Pernoite em:
Bruxelas

7 Ter, 23.05.2017

Bruges (Bélgica)
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-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Passeio guiado (duração aprox. 3h)

ia

-Depois do café da manhã o grupo será recepcionado por um guia local
que irá, durante um passeio guiado, mostrar as principais atrações
turísticas da capital da Bélgica. Após o passeio o grupo estará livre
para passear pela cidade por conta própria.

A pitoresca cidade, também conhecida como Veneza do Norte, é um
dos principais destinos turísticos da Bélgica. Os prédios, as ruas
medievais, os canais e a universidade dão um toque especial a esta
pequena cidade. Foi aqui que em 1309 surgiu a primeira Bolsa de
Valores do mundo.

Va

Pernoite em:
Bruxelas

iro

-Hoje o dia será dedicado a Bruges. Além de ser considerada um
monumento a céu aberto graças aos inúmeros prédios em arquitetura
gótica, também é considerada uma das cidades mais românticas da
Bélgica. A viagem até lá será novamente de trem e, depois do passeio
guiado o dia será livre para passear pela cidade.
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-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Passeio guiado (duração aprox. 2h)
» Trem Bruxelas > Bruges (duração aprox. 1h | saída 9:00)
» Trem Bruges > Bruxelas (duração aprox. 1h | saída 17:00)
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8 Qua, 24.05.2017
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Aachen (Alemanha)
Descobertas arqueológicas indicam que a região já era habitada antes
do ano 2 000 a.C. O primeiro registro escrito da cidade de Aachen
porém data de 765 d.C, onde ela aparece com a denominação de
"Aquis villa". Por causa das suas águas termais os romanos no entanto
a chamavam de "Aquae Granni".
Aachen é uma das cidades mais antigas da Alemanha e de grande
importância histórica entre outros por ter sido a capital do Sacro
Império Romano-Germânico, assim como o local de coroação de Carlos
Magno e de outros 32 Imperados que o sucederam.

ia

Pernoite em:
Aachen

iro
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-É chegada a hora de partir para o 3° país da viagem: a Alemanha.
Depois do café da manhã o grupo dará continuidade à viagem,
seguindo com um ônibus fretado até a cidade de Aachen. Durante o
caminho será feita uma parada estratégica no "Drielandenpunt", o
ponto onde a Alemanha, a Bélgica e a Holanda se encontram. Aqui
haverá tempo livre para as obrigatórias fotos no marco divisório antes
de fazer uma pequena caminhada Holanda adentro em direção a um
miradouro com 34m de altura, de onde pode-se ter uma maravilhosa
vista da região. Aqui o grupo também estará convidado a degustar de
um pequeno almoço com especialidades regionais enquanto se delicia
com a paisagem. Na caminhada de volta ao estacionamento, o grupo
ainda poderá dar uma "passadinha" novamente na Bélgica!!
À tarde, depois de deixar as malas no hotel, um guia turístico local irá
recepcionar o grupo no hotel a fim de fazer um passeio guiado pelo
centro da cidade, inclusive a famosa e histórica Catedral e sua sala
dos Tesouros. O restante do dia será livre para passear por conta
própria.
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-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Almoço no "Drielandenpunt"
» Passeio guiado em Aachen (duração aprox. 3h)
» Entrada na Catedral
» Entrada na Sala dos Tesouros
» Ônibus fretado Bruxelas > Aachen (distância: aprox. 150km |
duração aprox. 2h)
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9 Qui, 25.05.2017
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Colônia (Alemanha)
É a cidade festeira da Alemanha mas, além dos bares e boates, tem
também um centro medieval que atrai turistas de todo o mundo. A
imensa Catedral de Colônia (Kölner Dom) é com certeza o centro das
atrações.

Pernoite em:
Aachen
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-Estar tão perto e mesmo assim não ir visitar Colônia tampouco sua
famosa Catedral, seria uma falha muito grande. Ainda mais sabendo
que hoje é dia de Ascensão de Cristo, um dos feriados religiosos da
Alemanha. Sendo assim, o dia de hoje será dedicado a Colônia, e,
para mais uma vez se sentir como um cidadão comum e não turista
(!!) as viagens tanto de ida quanto de volta, serão feitas de trem. Em
Colônia haverá um guia local esperando para acompanhar o grupo
num passeio guiado pelo centro histórico da cidade e também pelo
interior da famosa Catedral (de acordo com disponibilidade da igreja).
Após o mesmo, haverá tempo livre para passear por conta própria
antes de, à noite, voltar para Aachen.
-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Trem Aachen > Colônia (duração aprox. 1h)
» Trem Colônia > Aachen (duração aprox. 1h)
» Passeio guiado pelo centro histórico e pela Catedral (duração aprox.
3h)
» Entrada na Catedral
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Koblenz (Alemanha)
Situada na junção dos rios Reno e Mosel e circundada pelas
montanhas Eifel, Hunsrück, Westerwald e Taunus. Coblença (em
alemão, Koblenz) foi fundada pelos romanos em 9 a.C., quando então
era chamada de Confluentes. A cidade tornou-se sede real dos francos
no século VI e foi entregue ao arcebispado de Trier em 1018, pelo
imperador Henrique II.

Pernoite em:
Frankfurt
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-Depois do café da manhã é hora de sair para ter a primeira
experiência em um barco alemão! Os destinos de hoje são a cidade de
Koblenz e o Rio Reno, bem como a região chamada de Loreley
conhecida por suas falésias e vinhedos. Chegando em Koblenz, haverá
tempo livre para passear um pouco pela cidade antes de às 14h
embarcar para o passeio de barco pela famosa região do Loreley e
pelos vinhedos do Rio Reno, em direção a cidade de Bacharach.
Chegando lá, o ônibus fretado já usado para fazer o deslocamento até
Koblenz estará esperando para levar o grupo a cidade de Frankfurt.
Noite livre.
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-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Ônibus fretado Aachen > Koblenz (distância: aprox. 150km |
duração aprox. 2h)
» Ônibus fretado Bacharach > Frankfurt (distância: aprox. 90km |
duração aprox. 1h 30min)
» Barco saída de Koblenz às 14:00 (Chegada em Bacharach 18:30)

11 Sáb, 27.05.2017

Frankfurt (Alemanha)
O centro financeiro da Alemanha é considerado a menor metrópole do
mundo mas, é uma cidade cheia de história.
-Depois do café da manhã o grupo será recepcionado por um guia local
para um passeio guiado em português pelos principais pontos
turísticos da cidade, inclusive a famosa prefeitura. Após o mesmo o
dia será livre. À noite o grupo estará convidado a jantar mas não em
um restaurante qualquer não... E sim, no mais antigo da cidade, cuja
história começou no ano de 1479! Isto mesmo... O restaurante tem
538 anos e já existia antes mesmo dos portugueses chegarem ao
Brasil!
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Pernoite em:
Frankfurt

-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Passeio guiado (aprox. 3h)
» Jantar em grupo
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12 Dom, 28.05.2017
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Würzburg (Alemanha)
Em torno do ano 1.000 a.C os célticos fundaram a cidade de Fliehburg
que foi crescendo e ficando famosa entre os turistas e cientistas, entre
outros pela renomada universidade criada em 1582 e pelo lindo
castelo construído em 1720.
-Depois do café da manhã será feita mais uma viagem de trem dentro
da Alemanha. O destino de hoje é a cidade de Würzburg, famosa pelo
seu castelo medieval. Ao chegar na cidade o grupo será recepcionado
por um guia local para um passeio guiado em português. Depois do
mesmo haverá tempo livre para passear pela cidade por conta própria
antes de, à noitinha, pegar o trem novamente para voltar a Frankfurt.
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Pernoite em:
Frankfurt

-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Trem Frankfurt > Würzburg (duração aprox. 1h | saída 10:00)
» Trem Würzburg > Frankfurt (duração aprox. 1h | saída 18:00)
» Passeio guiado pelo centro histórico (duração aprox. 2h)

Poucas grandes capitais são como Paris, onde o simples prazer de
caminhar pela cidade já vale a viagem. Paris é eterna, Paris é agitada,
Paris é uma cidade para se descobrir e redescobrir! Paris é uma cidade
cheia de magia que encanta todos seus visitantes pois os oferece de
tudo: moda, culinária, cultura, lazer, romance, agito e descanso.
-Adeus Alemanha, bem-vinda França! Depois do café da manhã o
grupo dará continuidade à viagem, seguindo de trem até Paris.
Chegando lá, depois de deixar as malas no hotel, o grupo estará
convidado a logo partir para visitar uma das mais famosas atrações
turísticas da cidade: a Torre Eiffel. Depois de apreciar a cidade do alto
(de acordo com disponibilidade) será feito um passeio de barco
passando por algumas das maiores atrações da cidade.
-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Trem Frankfurt > Paris (duração aprox. 4h | saída 09:00)
» Entrada na Torre Eiffel (de acordo com disponibilidade)
» Passeio de barco (duração 2h)
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Pernoite em: Paris

Paris (França)

Va

13 Seg, 29.05.2017
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Pernoite em: Paris

Paris (França)
Depois do café da manhã o grupo será recepcionado por um guia local
(falando português) que vos levará para as maiores e mais
importantes atrações turísticas da cidade. Após o passeio, o dia será
livre.

15 Qua, 31.05.2017
Pernoite em: Paris

Paris (França)
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-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Passeio guiado

ia

14 Ter, 30.05.2017

Salzdahlumer Str. 53H
38.302, Wolfenbüttel
Alemanha

Dia completamentre livre para explorar Paris como quiser…
-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)

Famosa pelo seu castelo e dona de um patrimônio histórico único.
-A viagem está chegando ao fim, mas ainda há tempo livre para passar
o dia em Versailles conhecendo o famoso castelo e passeando por seus
belos jardins. A viagem até Versailles será feita com transporte público
mas, com a acompanhante Vai Maria por perto, não há dificuldade
nenhuma aqui. Bem pelo contrário! Sinta-se um(a) parisiense nato! O
dia será livre para passear pelo castelo e pelos jardins por conta
própria antes de, à tarde voltar para Paris.
À noite, o grupo estará convidado a novamente ver Paris das alturas e
também a jantar no restaurante mais alto da Europa. A Torre
Montparnasse oferece uma vista maravilhosa da cidade, entre outros
da torre Eiffel. É imprescindível fechar a viagem com chave de ouro.
Para isso, nada melhor do que um jantar especial.
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Pernoite em: Paris

Versalhes (França)

Va

16 Qui, 01.06.2017

-Inclusive:
» Pernoite hotel 3 ou 4* (quarto duplo)
» Passagem de metrô Paris > Versailles > Paris
» Entrada no Palácio de Versailles
» Translado hotel > Torre Montparnasse > hotel
» Jantar de despedida
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17 Sex, 02.06.2017
Pernoite em: Paris

Salzdahlumer Str. 53H
38.302, Wolfenbüttel
Alemanha

Paris (França)
Chegou o último dia da viagem, infelizmente. Dependendo do horário
do voo ainda haverão algumas horas livres para passear pela cidade
antes de seguir para o aeroporto.
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-Inclusive:
» Translado hotel > aeroporto
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