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Triangulo Europeu Paris Londres Bruxelas Amsterdã
Triangulo Europeu visitando Paris, Londres, Bruxelas e
Amsterdã
01 - TER/SAB. Paris.
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá informação para o início do seu
roteiro de tarde, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 - QUA/DOM. Paris.
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você poderá passear, caso deseje, pelos seus
belos jardins ou visitar seu interior. Depois disso faremos uma visita panorâmica à cidade de Paris;
a visita finaliza no Museu do Louvre. Tarde livre. À noite, a partir do centro de Paris iremos
ao bairro boêmio de Montmartre com seus pequenos restaurantes e artistas ao ar livre. Retorno ao
hotel. Notas: Durante os meses de inverno, de novembro a março, por causas climatológicas, o
translado a Montmartre poderá ser feito na hora do almoço (mudando-se o jantar pelo almoço).
03 - QUI/SEG. Paris.
Dia livre. Visita Opcional ao Museu do Louvre ou passeio de barco pelo rio Sena, Bairro Latino e
Catedral.
04 - SEX/TER. Paris – Eperlecques - Londres.
Saída em direção ao norte da França. Em EPERLECQUES, visita ao imenso BUNKER (entrada
incluída) no meio de um bosque. Desde este ponto se lançavam em direção ao Reino Unido, os
mísseis V1 e V2, os primeiros foguetes na era espacial. A seguir, travessia do Canal da Mancha
em moderno ferry. Continuação para LONDRES e chegada no fim da tarde.
05 - SAB/QUA. Londres.
Pela manhã, visita panorâmica de LONDRES, onde se passará pelos principais pontos turísticos:
o Westminster, o Parlamento, a City e o rio Tâmisa. Tarde livre. Opcionalmente pode-se visitar o
vale do rio Tâmisa e Windsor com seu imponente castelo. À noite, marcaremos um ponto de
encontro para fazer a pé um passeio por Leicester Square, China Town e Soho, com seu
ambiente, seus teatros e sua animação (este translado também poderá ser realizado no dia
anterior após a chegada a Londres). Posteriormente retornaremos de ônibus ao hotel.
06 - DOM/QUI. Londres.
Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta cidade. Tempo livre para passear e descobrir
lugares para recordar.
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07 - SEG/SEX. Londres – Canterbury - Bruges.
Conheceremos CANTERBURY, capital eclesiástica da Inglaterra, com seu ambiente medieval e
dominada por sua célebre Catedral. Saída em direção ao continente. Travessia em ferry até a
França e continuação da viagem rumo a Bélgica. Chegada a BRUGES, tempo livre na
encantadora e mundial- mente conhecida cidade belga de belos canais.
08 - TER/SAB. Bruges – Gante – Middelburg – Rotterdam - Amsterdã.
Saída para GANTE, tempo para passear por seu magnífico centro histórico, onde se destacam sua
Catedral, seus canais e seu castelo. Em seguida, saída rumo à Holanda, atravessando pela região
do Plano Delta, onde se conhecerá a luta do homem para ganhar terras sobre o mar. A viagem
segue à MIDELBURG. Tempo para almoçar e passear pela capital da província da Zelanda. Em
terras abaixo do nível do mar e protegida por diques, seguimos entre interessantes paisagens
rumo a ROTTERDAM; desde o ônibus, pode-se ver o porto (o segundo maior do mundo). Tempo
para passear pelo centro. Continuação da viagem. Chegada em AMSTERDÃ. Opcionalmente,
sugere-se realizar um passeio em barco por seus belos canais.
09 - QUA/DOM. Amsterdã.
Visita panorâmica, para conhecer seus estreitos canais, a Praça Dam, seus parques e edifícios
administrativos. Também será possível observar a técnica de lapidação de diamantes. Tarde livre.
Opcionalmente, sugere-se conhecer os Polders, a área em que os holandeses ganharam o mar,
com seus belos povoados de Marken e Volendam.

10 - QUI/SEG. Amsterdã – Kinderdijk – Bruxelas - Paris.
Sairemos rumo a KINDERDIJK, seus 19 moinhos do século XVIII foram declarados patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Seguiremos rumo à Bélgica. BRUXELAS, breve visita à área do
Atomium, posteriormente disporemos de tempo para passear e almoçar na região da Grand Place.
Na metade da tarde continuaremos rumo à França. PARIS. Chegada prevista para o final do dia.
Fim da viagem. Não recomendamos marcar voos para o mesmo dia.
Nota: De acordo com a viagem (noite em trânsito), o hotel poderá estar localizado na periferia da
cidade)

INCLUI:
• 9 noites de hospedagem com café da manhã tipo Buffet;
• Circuito em ônibus com guia falando espanhol;
• Traslado de chegada;
• Excursão: Versalhes em Paris;
• Visita Panorâmica em: Paris, Londres, Amsterdã, Bruxelas;
• Traslado Noturno: Montmartre em Paris, Soho em Londres.;
• Entradas: Bunker em Eperlecques, Fábrica -Museu de diamantes em Amsterdã, Centro de
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Visitas do Parlamento Europeu em Bruxelas.
• Ferry: Travessia em Ferry Calais – Dover – Calais.

Datas de Saída 2018/2019:
Outubro: 2,6,9,13,16,20,23,27,30
Novembro: 3, 6, 10, 13, 20, 27
Dezembro: 4, 11, 18, 25
Janeiro 2019: 1, 8, 15, 22, 29
Fevereiro 2019: 5, 12, 19, 26
Março 2019: 5, 12, 19, 26

Hotéis Previstos:
Paris: Novotel Est - Bagnolet (****), Novotel P. D´Italie (****),Mercure Paris La Defense 5 (****);
Londres: Ibis London Earls Court (***), Premier Inn Aldgate (***),Premier Inn Greenwich (***);
Bruges: Velotel Bruge (****), Hotel Leonardo (***);
Amsterdã: Holiday Inn Express Amsterdã Arena Towers (***), Holiday Inn Sloterdijk Station
(****),Park Plaza Amsterdã Airport (****);

PREÇO POR PESSOA EM EUROS (€) – PARTE TERRESTRE:

Temporada Alta
Temporada Média
Temporada Baixa

DUPLO
€ 1.309
€ 1.266
€ 1.218

INDIVIDUAL
€ 1.989
€ 1.947
€ 1.899

Suplemento Refeições: € 179,00
O Suplemento Refeições inclui um total de 7 refeições nos lugares indicados

A Abratour completa seus doze anos oferecendo neste roteiro de dez dias de viagem pela Europa,
conhecendo as principais atrações da maravilhosa cidade Luz – Paris, Eperlecques – Londres,
Bruges Rotterdam, Bruxelas e Amsterdã. Caso a Europa não seja sua preferencia temos EUA,
América do Sul e muito mais pelo mundo, consulte-nos.
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