
Validade
Desde Abril del 2019 hasta março del 2020 (Domingo)
Percurso

INGLATERRA: 3 Nts Londres , Tren FOLKESTONE-CALAIS

FRANCIA: 3 Nts Paris

HOLANDA: 2 Nts Amsterdam

10 DIAS 0 Refeições

Ver mapa de recorrido

LONDRES, PARIS E AMSTERDÃ - ST9470

Saídas

Del 07/04/2019 al 29/03/2020 ( Domingo )

ITINERÁRIO

Dia 1: BRASIL - LONDRES (H)

Saída da cidade de origem em vôo com destino a Europa.

Dia 2: LONDRES (H)

Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre para passear por lugares tão emblemáticos como Oxford Str.,
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, um Pub Tour, incluindo uma
consumição em um típico pub londrino. Acomodação.

Dia 3: LONDRES (AD)

Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square,
Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no dia anterior). Tarde
livre. Se você quiser, pode fazer uma excursão opcional fora de Londres para descobrir um dos lugares mais
famosos da tradição britânica: o Castelo de Windsor, o maior e o mais antigo habitado no mundo, sendo uma das
residências oficiais. da monarquia britânica por 900 anos. Conheceremos o interior onde se destaca a Capela de São
Jorge, do início do século XVI, construída em estilo Tudor e o local onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra,
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incluindo o famoso Henrique VIII e sua terceira esposa Jane Seymour; e o State Apartments, com obras de grandes
artistas como Canaletto, Rembrandt e Rubens, entre outros. Volto a Londres para terminar de conhecer a cidade.
Acomodação.

Dia 4: LONDRES (AD)

Café da manhã. Dia livre para conhecer esta capital, visitando lugares mundialmente famosos como o Soho, o
animado Covent Garden, apreciar alguns dos musicais que são realizados na cidade, etc. Se desejar, você pode,
opcionalmente, visitar o Museu Britânico, que inclui peças de todos os territórios cobertos pelo Império Britânico,
onde você pode admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de egiptologia e depois iremos para a
Torre de Londres, que remonta ao ano de 1066, sendo o monumento mais antigo de Londres e onde uma das
maiores atrações é conhecer esta cidade: as Jóias da Coroa. Acomodação.

Dia 5: LONDRES - PARÍS (AD)

Café da manhã. Partida para Folkestone para, no "Shuttle", * fazer em 35 minutos a travessia sob o Canal da
Mancha e ir para a França. Chegada e tempo livre para um primeiro contato com a elegante capital francesa. À noite
tour opcional da Illuminated Paris, onde podemos confirmar porque é considerada por muitos a cidade mais bonita
do mundo. Acomodação. * Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o continente pode ser feita em Ferry de
Dover para Calais.

Dia 6: PARIS (AD)

Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais característicos da cidade: as Praças da
Concórdia e da Ópera, os Campos Elísios, o Arco do Triunfo, os Bairros Latino e St-Germain, as Avenidas, etc. À
tarde visita opcional ao Museu do Louvre, uma antiga residência real e hoje um dos maiores museus do mundo,
juntamente com o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitan de Nova York ou o Prado de Madrid, e onde uma
coleção está localizada artístico, desde as obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo ou a Vitória de
Samotrácia, até a revolucionária Pirâmide de aço e vidro feita pelo arquiteto sino-americano Ieo Ming Pei. À noite,
assistência opcional ao cabaret Le Lido. Acomodação.

Dia 7: PARIS (AD)

Café da manhã. Dia livre ou visita opcional do Palácio de Versalhes e seus jardins, que, embora iniciado por Luís
XIII, que queria criar um palácio sem igual foi Luís XIV, que embelezou e ampliou o primitivo edifício, mandando
construir, entre outras salas, a Galeria de los Espejos, sem dúvida a sala mais impressionante, e que serviu de
cenário para a assinatura do Tratado de Versalhes. Eles também enfatizam a capela, os salões da Paz e da Guerra,
etc. Era um símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e o modelo de residências reais em toda a Europa. À
tarde visita opcional ao famoso Quartier Latin, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio
de 68, depois visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame, local de coroação de reis e imperadores, e que
serviu de inspiração para obras como "O Corcunda de Nôtre Dame" de Victor Hugo e, finalmente, você pode dar
um passeio em Bateau - Mouche. Acomodação.

Dia 8: PARÍS – BRUXELAS – AMSTERDÃ (AD)

Café da manhã e partida para a Bélgica, fazendo uma parada em sua capital: Bruxelas. Nós vamos com nosso guia
para o centro da cidade, onde teremos tempo livre para explorar seus marcos mais famosos: a famosa estátua de
Manneken-Pi, a Grand Place mágico com Las Casas del Rey, alianças e da Câmara Municipal, etc. Aproveite o seu
tempo livre para desfrutar da atmosfera animada e saborear um dos muitos tipos de cerveja produzidos no país.
Então vamos com nosso correio para outro dos emblemas da guia de Bruxelas: "O Atomium", construída para a
Exposição Universal de 1958, está localizado fora da cidade, no bairro de Heizel. Sua estrutura emula os nove
átomos de um cristal de ferro. Após uma breve parada, continuaremos em Amsterdã. À noite, se desejar, você pode



fazer um passeio de barco opcional, descobrindo a cidade a partir de seus canais. Conhecendo entre outros lugares o
canal dos Príncipes, onde veremos a Igreja do Oeste e a Casa de Anne Frank; o Canal de los Señores, o rio Amstel,
onde você pode ver a famosa Puente Delgado e a Stopera, etc. Acomodação.

Dia 9: AMSTERDÃ (AD)

Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o
Monumento Nacional, o Mercado das Pulgas, a Casa Rembrandt, o mercado de flores flutuante, canais, a Praça dos
Museus, o bairro judeu 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 de folga ou se você quiser,
pode fazer uma excursão opcional que o envolverá na Holanda tradicional, visitando suas aldeias de pescadores: a
vila de pescadores de Marken com uma longa tradição protestante e Volendam, uma cidade católica onde, além de
fazer compras interessantes, Você pode saborear pratos de peixe, característicos da região. Acomodação.

Dia 10: AMSTERDÃO (D)

Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos
nossos serviços.

Preço por pessoa (preço base)
Início - Fim Doble Triple Single Spt 1 Pax Produto DIAS

07/04/2019 - 27/10/2019 1300 USD 1280 USD 1635 USD Economy Domingo

03/11/2019 - 29/03/2020 1165 USD 1145 USD 1500 USD Economy Domingo

Suplementos e descontos (preço base)
Início - Fim Doble Triple Single Categoria Nome

Serviços Incluídos

Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS

Ônibus turístico.

Guia acompanhante em espanhol

Traslados de chegada e saída do aeroporto principal.

Seguro de Assistência (Coberturas de acordo com o catálogo)

Guias Locais em espanhol nas visitas indicadas no itinerário.

Café da manhã diário, Buffet (na maioria dos hotéis) diário

Produto: ECONOMY

Notas de interesse



INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: você poderá dispor de informação complementar (gastronomia, compras,
locais de interesse, etc.) sobre os lugares a visitar deste itinerário, nesta página de Internet no item: "Informação" -
"Países e Cidades".

Observações


