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“Europa Emocionante” 
Holanda - Bélgica - França - Alemanha - Suíça 

 

 
 

20/04/2022: Quarta-Feira: Porto Alegre > Amsterdam: 
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, embarque no voo com destino a Amsterdam (Holanda). 
 

21/04/2022: Quinta-Feira: Chegada em Amsterdam: 
Chegada no aeroporto de Amsterdam, segue para o hotel, hospedagem. (Jantar incluído). 
 
22/04/2022: Sexta-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. 
 
23/04/2022: Sábado: 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. Seremos surpreendidos 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 e além das tulipas, há também outras flores. Final do dia retornaremos para Amsterdam.  
 
24/04/2022: Domingo: Amsterdam > Bruxelas > Paris: 
Café da manhã, e 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). 
 
25/04/2022: Segunda-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. 
Tarde com tempo livre. À noite (opcional) assistir o show do Lidô. 
 
26/04/2022: Terça-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. 
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27/04/2022: Quarta-Feira: Paris > Colônia > Vale do Médio Reno:  
Café da manhã e seguiremos para a cidade de Colônia (Alemanha), onde faremos um passeio panorâmico por esta 
impressionante cidade e a famosa Catedral. À tarde em horário determinado seguiremos para o Vale do Médio Reno. 
Hospedagem. (Jantar incluído). 
 
28/04/2022: Quinta-Feira: Região do Hunsrück > Rheinböllen: 
Café da manhã e seguiremos para Rheinböllen (cidade co-irmã de Maratá) onde teremos uma programação organizada 
pelas autoridades locais.  
 
29/04/2022: Sexta-Feira: Vale do Médio Reno > Heidelberg > Freiburg:  
Café da manhã e seguiremos para 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 Freiburg. Hospedagem. (Jantar incluído). 

 
30/04/2022: Sábado: Freiburg > Strassbourg > Freiburg: 
Café da manhã e conheceremos a bela cidade de Freiburg, considerada a cidade mais ensolarada e quente da Alemanha. 
Conhecida como a “Toscana da Alemanha”, Freiburg é além de uma ótima cidade universitária que encanta seus alunos, 
um tesouro nas margens da Floresta Negra. O primeiro registro de uma cidade nessa região foi em 1008 e em 1091, 
quando o Duque Bertold II  começou a  desenvolver uma pequena cidade em volta da montanha (Schlossberg) e foi assim 
que surgiu Freiburg. O centro é livre de carros e sendo assim a cidade também é conhecida por ser ecologicamente correta 
e ter a fama de ser a capital das bicicletas da Alemanha. Na verdade, a capital das bicicletas é a cidade de Münster, por ter 
mais bicicletas que pessoas. Mas, foi Freiburg que levou esta fama por ser um exemplo de cidade ecológica e por seus 
habitantes preferirem utilizar a bicicleta ao carro. A tarde seguiremos para conhecer a cidade de Strassbourg (França), 
capital da região da Alsácia, tombada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco desde 1988 (primeira cidade 
francesa a receber este reconhecimento), onde faremos um passeio por esta importante cidade para conhecermos os mais 
importantes pontos turísticos: Parlamento Europeu, Sede dos Direitos Humanos e lógico, a imponente Catedral, tempo livre. 
Em horário determinado retornamos para Freiburg. 

 
01/05/2022: Domingo: Freiburg > Basel > Luzern: 
Café da manhã, após seguiremos para o Titisee, uma parada para conhecer este lugar espetacular, após tempo livre, 
seguiremos até a cidade de Basel, situada no coração da Europa, exatamente na região das três fronteiras: Suíça, França e 
Alemanha. Basel é a terceira maior cidade da Suíça e é cortada pelo Rio Reno, que lhe confere paisagens deslumbrantes e 
importantes indústrias farmacêuticas de biotecnologia e de cosméticos, como a Roche, cuja sede está na região desde sua 
fundação em 1896. Uma das mais importantes obras da cidade é a catedral que chama a atenção pela intensa cor vermelha 
da sua fachada, as paredes em arenito trazem ricos adornos e imenso relógio. Construída entre os anos de 1019 e 1500 
nos estilos Romântico e Gótico, possui duas torres e impressivos telhados coloridos declinados. No interior, a cripta, a 
capela-mor, a Tumba de Erasmo de Roterdã e os dois claustros contam a história da sua fascinante construção através dos 
séculos. A praça em frente à catedral é um importante espaço cultural, abrigando concertos e eventos. O centro histórico é 
uma ótima sugestão para fazer uma caminhada. Tempo livre, após seguiremos para Luzern. Hospedagem.  
 
02/05/2022: Segunda-Feira: Luzern > Engelberg > Luzern:  
Café da manhã, após conheceremos Luzern, localizada junto ao lago dos 4 cantões, cidade que mais recebe turistas na 
Suíça, o passeio será todo a pé, para conhecermos o centro histórico e o principal cartão postal da cidade: a Kapellbrücke. 
Essa ponte existe desde o século XIV e é decorada com pinturas que retratam a história da cidade e do país. Quase no 
meio da ponte fica a Wassertum, uma torre de 43 metros de altura, construída em 1303, que já foi usada como tesouraria, 
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prisão e até local de torturas, menos como caixa d’água. Passear nesta cidade é encantador, como quase todas as outras 
da Suíça. Tudo na Suíça é lindo, as cidades parecem de mentira, de tão perfeitas e organizadas. À tarde tempo livre ou 
poderemos fazer um passeio até Engelberg e subir o Monte Titlis ou um passeio de barco pelo lago. À noite jantar e show 
de música típica Suíça. (Jantar Incluído). 
 

03/05/2022: Terça-Feira: Luzern > Zurique > Brasil: 
Café da manhã e seguiremos para Zurique, situada no extremo setentrional do Lago de Zurique e apesar de ser a maior 
cidade da Suíça segue sendo uma cidade pequena em comparação com outras metrópoles da Europa. Contudo a cidade 
oferece todas as vantagens de uma metrópole vibrante, com um fascinante centro cultural, variada galeria de compras e ao 
mesmo tempo centro econômico. Faremos um passeio panorâmico pela cidade para conhecer o seu centro histórico, o 
Relógio da Igreja de São Pedro com a maior cúpula da Europa, a mundialmente famosa Rua Bahnhofstrasse, o Limmatquai, 
as Casas Gremiais. À tarde em horário determinado transfer para o aeroporto com procedimento de embarque em voo com 
conexão para o Brasil. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
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