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Europa Inesquecível 
França - Bélgica – Holanda 

                                                                     
                                   Torre Eiffel - Paris                                                Palácio Versailles - Paris                                               Strassbourg - França                                                                          
 
12/04/2021: Segunda-Feira: Porto Alegre > Lyon: 
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, embarque no voo com destino a Lyon (França). 
 
13/04/2021: Terça-Feira: Chegada em Lyon: 
Chegada no aeroporto de Lyon, segue para o hotel, hospedagem. (Jantar incluído). 
 
14/04/2021: Quarta-Feira: Lyon: 
Café da manhã, após conheceremos a maravilhosa cidade de Lyon, onde se encontra o Parque de la Tête d’Or, o maior parque urbano da França. É uma 
área com mais de 117 hectares de área natural, para um passeio tranquilo, conheceremos também a Catedral de Lyon, também chamada de Catedral 
Saint-Jean e o antigo e magnífico Teatro Romano, que fica na Colina de Fourvière. Tempo livre. (Jantar incluído). 

 
15/04/2021: Quinta-Feira: Lyon > Dijon:  
Café da manhã, após seguiremos para a encantadora cidade de Dijon, capital da região da Borgonha e famosa mundialmente por sua mostarda. Em nosso 
passeio conheceremos o Jardim Darcy, a Catedral de Notre Dame, a Torre Philippe le Bom, além de igrejas históricas e museus, tempo livre. 
Hospedagem. (Jantar incluído). 

 
16/04/2021: Sexta-Feira: Dijon > Colmar: 
Café da manhã e seguiremos para a região da Alsácia, até a cidade de Colmar, após a chegada faremos um passeio pela terceira cidade mais importante 
da região, que se desenvolveu durante a Idade Média como ponto importante do negócio vinícola e que conserva um atraente patrimônio que 
conheceremos durante a visita na cidade: a Pequena Veneza, a Igreja de São Martinho, a Casa das Cabeças, a Casa Museu de Augusto Bartholdi, etc. 
Hospedagem. (Jantar incluído). 

 
17/04/2021: Sábado: Colmar > Região da Alsácia: 
Café da manhã, após seguiremos para conhecer alguns pequenos povoados da região da Alsácia, como: Riauvillé, Riquewihr, Hamawihr, ficando difícil 
descrever tamanha beleza. Em horário determinado retornamos a Colmar. 

 
18/04/2021: Domingo: Colmar > Strassbourg > Nancy: 
Café da manhã e nosso destino será a cidade de Strassbourg, capital da Alsácia, uma cidade moderna caracterizada pelo seu centro medieval, museus e 
restaurantes premiados. A Grande Ilha é o coração histórico de Strassbourg, está rodeada pelo Rio Ill. Em 1998, ela se tornou o primeiro centro da cidade 
a receber o status de Patrimônio Mundial. Uma série de pontes atravessam o Rio Ill e ligam a Grande Ilha ao restante da cidade. Na Grande Ilha, 
encontraremos as principais atrações da cidade, incluindo a Catedral de Nossa Senhora de Strassbourg e a Maison Kammerzell, uma construção muito 
famosa, é nesta cidade que também se encontra a sede do Parlamento Europeu. Em horário determinado seguiremos para Nancy. Hospedagem.  
(Jantar incluído). 

 
19/04/2021: Segunda-Feira: Nancy: 
Café da manhã, após iniciaremos nossa visita por esta maravilhosa cidade com seu impressionante conjunto arquitetônico, que reúne amostras de 
diferentes épocas, séculos XVI ao XVIII nos estilos gótico e barroco, sendo patrimônio da Unesco. O marco central é a Stanislas, a primeira e para muitos, 
a mais bela Praça Real Francesa, concluída em 1755 para unir as partes antiga e nova da cidade. No mesmo período foi construído o Arco de Triunfo em 
homenagem a Luís XV. Já a parte mais velha teve a maioria de suas edificações mais importantes executadas na Idade Média, entre elas a Porta de La 
Craffe, uma fortaleza protetora do final do século XIV, cujas torres redondas, mais tardes adornada com detalhes góticos e clássicos, lembram os 
fantasmagóricos castelos do Leste Europeu. Nancy é também referência artística, local onde foi desenvolvida, no final do século XIX, uma derivação do Art 
Noveau, conhecida como École de Nancy. À tarde tempo livre. Em horário determinado, retornaremos para o hotel.  
 
20/04/2021: Terça-Feira: Nancy > Reims > Paris:  
Café da manhã e seguiremos para Reims, cidade que foi desfigurada pela Segunda Guerra, mas conseguiu conservar seus dois tesouros mais valiosos: a 
Catedral de Notre-Dame, onde vinte e cinco reis franceses foram coroados; e o vizinho Palácio do Tau, onde aconteciam as festas de coroação. Mas, a 
atração principal da cidade são as caves de algumas das marcas mais famosas de champagne, poderemos visitar uma delas. Em horário determinado 
seguiremos para Paris, chegada prevista para o final da tarde, hospedagem. (Jantar incluído). 
 
21/04/2021: Quarta-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. 

 
22/04/2021: Quinta-Feira: 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. (Jantar incluído). 
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                          Keukenhof - Holanda                                                    Zaanse Schans - Holanda                                                 Bruges - Bélgica                
 

 
23/04/2021: Sexta-Feira: Paris > Bruxelas: 
Café da manhã, e seguiremos para Bruxelas, após a chegada faremos uma visita panorâmica para conhecer Bruxelas, 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. Hospedagem. (Jantar incluído). 
  
24/04/2021: Sábado: Bruxelas > Bruges > Gante > Bruxelas: 
Café da manhã, e seguiremos pela região de Flanders, para conhecer duas cidades espetaculares: Bruges (Brugge) e Gante (Gent), situadas no norte da 
Bélgica. Bruges é uma cidade medieval mais bem preservada do mundo, tendo pouco mais de 100 mil habitantes, mas nem parece: caminhar pelas ruas 
do centro histórico, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco no ano 2000, é como voltar a uma vila pequenininha de séculos atrás, com uma 
vantagem, o cheiro de chocolate. À tarde em horário oportuno iremos para Gante (Gent), capital do condado de Flanders, considerada a cidade mais 
turística da Bélgica, uma das mais antigas do país. Recortada por canais e pontes, Gante já foi considerada a mais importante do século XVI (no que diz 
respeito à moda), depois de Paris. Seu centro histórico parece um museu a céu aberto, com seus distritos medievais, suas igrejas, estátuas, fachadas e o 
imponente Castelo dos Condes de Flanders, construído em 1180 e que hoje abriga o Museu dos Instrumentos de Tortura. A cidade tem aproximadamente 
550 mil habitantes, com uma grande população jovem por ser uma cidade universitária. Final da tarde retornamos para Bruxelas. 

 
25/04/2021: Domingo: Bruxelas > Amsterdam: 
Café da manhã, após seguiremos para a cidade de Amsterdam, após a chegada 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. Hospedagem. (Jantar incluído). 

 
26/04/2021: Segunda-Feira: Amsterdam > Zaanse Schans > Volendam: 
Café da manhã, após, 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. À tarde em horário determinado 
seguiremos até a cidade de Volendam, tempo livre. Final da tarde retornaremos para o hotel. (Jantar incluído). 
 
27/04/2021: Terça-Feira: Amsterdam > Keukenhof:  
Café da manhã e conheceremos o Keukenhof, o parque das flores, o mais visitado da Holanda, com cerca de 700.000 visitantes anualmente. Vamos nos 
surpreender com a grandeza do parque e mesmo em dias de muito movimento, poderemos andar por lá e se 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. (Jantar incluído). 

 
28/04/2021: Quarta-Feira: Amsterdam > Brasil: 
Café da manhã, tempo livre, em horário determinado transfer para o aeroporto, com procedimento de embarque em voo com conexão para o Brasil.  
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.  

 
 

Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade!”. 
 

 
 

 


