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“Europa Majestosa” 
Holanda - Bélgica - França - Alemanha - Áustria - Itália       

              
 
18/04/2021: Domingo: Porto Alegre > Amsterdam: 
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, embarque no voo com destino a Amsterdam (Holanda). 
 
19/04/2021: Segunda-Feira: Chegada em Amsterdam: 
Chegada no aeroporto de Amsterdam, segue para o hotel, hospedagem. (Jantar incluído). 
 

20/04/2021: Terça-Feira: Amsterdam > Zaanse Schans: 
Café da manhã, após faremos um passeio panorâmico na chamada “Veneza do Norte”: a Praça Dam, antigo feudo “Hippy” 
nos anos 60, com o obelisco erigido frente ao Palácio Real; o Mercado Flutuante das Flores, no Canal Singel; a Torre da 
Moeda e um belo passeio de barco pelos Canais de Amsterdam. Seguiremos para a bonita vila de Zaanse Schans, onde 
assistiremos uma demonstração de como são fabricados os típicos tamancos de madeira e o queijo, pelo caminho 
conheceremos os moinhos de vento, um verdadeiro museu a céu aberto. Final da tarde retornaremos para Amsterdam. 
 
21/04/2021: Quarta-Feira: Amsterdam > Keukenhof: 
Café da manhã e conheceremos o Keukenhof, o Parque das Flores, o mais visitado da Holanda, com cerca de 700 mil 
visitantes anualmente. Surpreendermo-nos com a grandeza do parque e mesmo em dias de muito movimento, poderemos 
andar por lá e nos impressionar com a quantidade e a beleza das flores. Cerca de sete milhões de bulbos são plantados 
anualmente, além das tulipas, há também outras flores. Final do dia retornaremos para Amsterdam.  
 
22/04/2021: Quinta-Feira: Amsterdam > Bruxelas > Paris: 
Café da manhã, seguiremos para Bruxelas, após a chegada faremos uma visita panorâmica para conhecer a cidade, sede 
da União Europeia, é lá que são tomadas as principais decisões econômicas do Continente Europeu. Bruxelas tem uma 
população aproximada de um milhão de pessoas. Conheceremos uma das praças mais bonitas do mundo: Grand Place, 
com as Casas do Rei, dos Grêmios e Prefeitura; a Catedral de São Miguel, Maneken-Pis, Bairro de Sablon, Palácio da 
Justiça, o Atomium, entre outros. Tempo livre, após seguiremos nossa viagem com destino à cidade de Paris. Hospedagem. 
(Jantar incluído). 
 
23/04/2021: Sexta-Feira: Paris: 
Café da manhã, passeio panorâmico pela cidade percorrendo: Praça da Concórdia, Palácio Luxemburgo, Ópera, Catedral 
Notre Dame, Arco do Triunfo, Avenida Champs-Elysees, Bulevares, Bairro Latino e St. German. Após, visita à Torre Eiffel, 
com possibilidade de subir dois ou três níveis da torre, com uma bela vista panorâmica da maravilhosa cidade de Paris, de 
tarde tempo livre. À noite (opcional) assistir o show do Lidô. 
 
24/04/2021: Sábado: Paris > Versailles:  
Café da manhã e seguiremos para o Palácio de Versailles, construído em 1623 por Luis XIII, uma das maiores riquezas 
arquitetônicas da Europa, com a Galeria dos Espelhos, Apartamentos Reais e mais de cem hectares de jardins com suas 
fontes, etc. Os que desejarem, poderão visitar o Museu do Louvre, o maior do mundo, com mais de cem anos de existência 
e obras como a Monalisa e a Vênus de Milo. 
 
25/04/2021: Domingo: Paris > Trier > Heidelberg:  
Café da manhã e seguiremos para Trier, a cidade mais antiga da Alemanha, fundada pelos romanos, onde visitaremos: 
Puerta Niegra, Catedral, Complexo das Ruínas das Águas Termais Romanas, etc. Em horário determinado seguiremos 
nossa viagem para a cidade de Heidelberg. Hospedagem. (Jantar incluído). 
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26/04/2021: Segunda-Feira: Heidelberg > Würzburg: 
Café da manhã, e conheceremos a cidade de Heidelberg, situada no vale do rio Neckar, rodeada por montanhas, bosques e 
vinhedos, uma localização pitoresca, em um vale no sopé da cadeia montanhosa Odenwald. Visitaremos o castelo em que 
residiu durante cinco séculos a dinastia de Wittelsbach. Um de seus príncipes fundou a universidade em 1386, sendo a 
mais antiga da Alemanha. Outro introduziu a reforma protestante, que culminou na Guerra dos Trinta Anos, quando o 
castelo e a cidade foram destruídos pela primeira vez. Tempo livre para uma caminhada pelas estreitas ruelas do centro 
histórico, bem conservado por ter sido poupado dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. À tarde em horário 
determinado seguiremos para a cidade de Würzburg. Hospedagem. (Jantar incluído). 
 
27/04/2021: Terça-Feira: Würzburg > Rothenburg ob der Tauber > Munique:  
Café da manhã e faremos um passeio panorâmico pela cidade de Würzburg onde conheceremos a Residência, uma das 
principais obras em estilo barroco do sul da Alemanha e também um dos palácios mais importantes da Europa, alte 
Mainbrücke, construída entre 1473 a 1543, no lugar onde existia uma ponte romana, decorada com estátuas barrocas em 
1730 e a Fortaleza Marienburg. Em horário oportuno seguiremos para uma das cidades mais bonitas da região da 
Francônia (Baviera), Rothenburg ob der Tauber, onde faremos um passeio panorâmico pela cidade, considerada como uma 
das mais bonitas da região da Francônia, suas ruas, praças, torres e muros que circundam o centro histórico, que 
permanecem intactos, mesmo por ter passado por várias guerras. À tarde em horário determinado seguiremos para 
Munique, capital do estado da Baviera. Hospedagem. (Jantar incluído). 

 
28/04/2021: Quarta-Feira: Munique: 
Café da manhã, seguiremos para conhecer a capital do estado da Baviera, a bela Munique, onde faremos um passeio 
panorâmico pela cidade, incluindo: o Palácio das Ninfas, Parque Olímpico e Marienplatz. (Opcional): conhecer o Museu da 
BMW ou o Museu Tecnológico Alemão (Deutsche-Museum), o mais completo do mundo no gênero.  
  
29/04/2021: Quinta-Feira: Munique > Füssen > Innsbruck: 
Café da manhã e seguiremos para Füssen, para conhecer o castelo mais visitado da Alemanha, Schloss Neuschwanstein 
do Rei Ludwig, construído por Luis II, que foi conhecido como “Rei Louco”. Sua construção foi entre 1869 e 1886, em estilo 
neorromântico à semelhança dos castelos medievais dos cavaleiros alemães e o resultado desta obra é que parecemos 
entrar em um conto de fadas quando de repente nos deparamos frente a este castelo. Serviu como inspiração para Disney 
na construção do castelo da Bela Adormecida e os quartos do palácio estão ricamente decorados com cenas de lendas 
medievais. Após a visita ao castelo, seguiremos para Innsbruck (Áustria), maravilhosa cidade, que por duas vezes foi sede 
dos jogos olímpicos de inverno. Poderemos visitar o Palácio de Hofburg, construído por Maximiliano I (em que viveu Maria 
Antonieta) e passeando pelo centro histórico poderemos conhecer o famoso “Telhado de Ouro”. Hospedagem. 
 (Jantar incluído).  
 
30/04/2021: Sexta-Feira: Innsbruck > Süd Tirol:  
Café da manhã, após, seguiremos para o Süd Tirol (Itália) onde faremos um passeio inesquecível pelas Montanhas 
Dolomitas (dependendo das condições climáticas), iremos fazer algumas paradas em pequenos povoados até chegarmos 
em nosso hotel. Hospedagem. (Jantar incluído). 
 
01/05/2021: Sábado: Süd Tirol > Veneza > Florença: 
Café da manhã e seguiremos para Veneza, a “Pérola do Mar Adriático”, onde inicialmente navegaremos pelos românticos 
canais venezianos até chegarmos à Praça de São Marcos, passeio pela cidade incluindo: o Palácio Ducal, Ponte dos 
Suspiros, Basílica de São Marcos, Ponte de Rialto, (opcional um passeio de gôndola). Hospedagem.  
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02/05/2021: Domingo: Florença: 
Café da manhã e seguiremos para Florença, após a chegada faremos um passeio panorâmico pela cidade incluindo: Praça 
de Miguel Ângelo, Igreja do Santa Croce, Praça da Senhoria, Duomo de Santa Maria de Fiore, Batistério com sua famosa 
Porta do Paraíso e a Ponte do Comércio sobre o Rio Arno.  

 
03/05/2021: Segunda-Feira: Florença > Assis > Roma: 
Café da manhã e seguiremos para Assis, onde faremos um passeio panorâmico pela cidade medieval: visita à Basílica São 
Francisco construída em 1228, sendo considerado Patrimônio da Humanidade, com as magistrais obras de Giotto, Cimabue e 
também o túmulo de São Francisco. Após, seguiremos para Roma. Hospedagem.  
 
04/05/2021: Terça-Feira: Roma: 
Café da manhã, após conheceremos os Museus do Vaticano, a incomparável Capela Sistina, com os famosos afrescos de 
Michelangelo, Basílica de São Pedro com sua famosa “Pietá”. À tarde iremos conhecer o Arco de Constantino, Coliseu, 
Avenida dos Foros Imperiais, Colina do Capitólio, Altar da República, Praça de Veneza. (Jantar incluído). 

 
05/05/2021: Quarta-Feira: Roma > Brasil:  
Café da manhã, participação (opcional) da audiência pública do Papa, realizada em frente à Basílica São Pedro, ocorre 
quando o Papa está no Vaticano. Após conheceremos a Fontana de Trevi, em horário determinado transfer para o aeroporto 
com procedimento de embarque com destino ao Brasil. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 
 
 

Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade”. 
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