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DAY BY DAY



Após o café da manhã no hotel, teremos um dia de descobertas em Bruxelas. 

Faremos um City Tour para conhecermos os encantos da cidade. Nossos pontos de
visitação serão os seguintes: 

Sablon/ Notre Dame 
Essa igreja foi construída no século XIV, possui estilo gótico e não é tão grande como
a Basílica, porém revela um charme bem mais especial. É totalmente rodeada de
vitrais coloridos, que iluminam seu interior.

Grand Place 
Exorbitantes e magníficos prédios, alguns do século XV, não é à toa que o escritor
Victor Hugo a elegeu como a mais bela praça do mundo, e eu, humildemente, também,
dentre as que já vi. Inscrita em 98 como Patrimônio Mundial da UNESCO). O local
abriga a Casa do Rei e o Hotel de Ville (Town Hall), um belo edifício de estilo gótico e
clássico que se trata na verdade da prefeitura da cidade. E ninguém menos que Victor
Hugo morou ali, num local que hoje em dia é uma loja de chocolates Neuhaus. 
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Chegada em Bruxelas - Bélgica e traslado até o Hotel Aris Grand-Place. 

Preparem-se para um jantar de boas-vindas no restaurante Le Marmiton. 

Retorno ao hotel e pernoite. 

1º Dia - 09 de Set. - Sexta-feira: Chegada em

Bruxelas

2º Dia - 10 de Set. - Sábado: City Tour - Cantillon



Manneken-Pis
Pequena e icônica estátua de bronze de um garoto urinando, curiosamente em
algumas épocas do ano a estátua é “vestida” e conta com mais de 500 roupas em seu
“guarda-roupa” . Algumas lendas fazem com que o garotinho seja o símbolo da cidade,
entre elas que houve um incêndio em Bruxelas e um garotinho apagou o incêndio com
seu xixi . Uma curiosa tradição é que os diplomatas e influentes políticos costumam
oferecer uma roupa ao Manneken Pis quando estão na cidade. Só a título de
informação, a estátua que vemos é uma réplica do século XIX, pois a original, feita no
século XVII, foi roubada no ano de 1817.

Petite Rue des Bouchers
No caminho para as Galeries Royales Saint-Hubert passaremos por essa ruela lindinha
cheia de restaurantes que nos saltam os olhos. A rua em si não é uma atração
turística, mas é um local bem bonitinho que vale a pena a passagem. 

Les Galeries Royales Saint-Hubert
Inaugurada em 1847 pelo Rei Leopoldo I, antigamente era preciso pagar alguns
centavos para entrar na Galeria. Possui tetos de vidro, paredes de mármore e rica em
detalhes, se apresentando como uma grande beleza na capital. Se divide entre Galeria
do Rei, Galeria da Rainha e Galeria dos Príncipes e possui produtos refinados em suas
vitrines, entre eles cristais belgas.

Extras… 
É comum passear por Bruxelas e se deparar com pinturas de historinhas em
quadrinhos, entre elas das Aventuras de Tintim. Ao caminhar pela Rue de l'Etuve com
certeza você verá um deles. E se caminhar mais um pouco verá muito mais, isso
porque os belgas apreciam bastante a arte de rua com esses desenhos.

Délirium Café
Este é um bar conhecido mundialmente por ter a maior quantidade de rótulos de
cerveja do mundo. O bar é bem grande e “descolado” no esquema pegou-pagou. Não
espere um garçom vir lhe servir, perca-se no cardápio de bebidas, escolha a sua, vá
direto no balcão, pague e seja feliz. Delirium Café está no Guinness World Records. 

Em seguida seguiremos para um passeio de trem que nos levará até a Cervejaria e
Museu Gueuze de Bruxelas - Cantillon. 

A Cantillon é uma pequena cervejaria familiar belga localizada em Anderlecht, Bruxelas
e fundada em 1900. Eles fazem exclusivamente cervejas do tipo lambic.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Anderlecht
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxelas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lambic


No estilo tradicional de cervejas lambic, as cervejas são feitas com 2/3 de cevada
maltada e 1/3 de trigo não maltado, sofrem fermentação espontânea em tonéis
abertos, envelhecem em barris de carvalho ou castanha, são misturados (blend entre
cervejas jovens e envelhecidas), engarrafadas e armazenadas por um ano. Metade da
produção da cervejaria é de gueuze; uma vez ao ano um lote de kriek é feito.

Algumas das cervejas da cervejaria estão listadas abaixo:
● Cuvée Saint Gilloise - Gueuze não tradicional, que sofre dry-hop no barril e é
refermentada na garrafa com açúcar candi.
●Fou' Foune - apricot
●Grand Cru Bruocsella - lambic
●Gueuze
●Kriek - lambic com cereja
●Lou Pepe Gueuze - outra gueuze não tradicional
●Lou Pepe Kriek )
●Lou Pepe Framboise - kriek com framboesa)
●Mamouche - elderflower
●Rosé de Gambrinus - framboesa
●Saint Lamvinus - com uvas Merlot and Cabernet Franc 
●Vigneronne - com uvas Muscat

Retorno ao hotel e pernoite.

D
A

Y 
B

Y 
D

A
Y 

Este será mais um dia de passeio por Bruxelas, começaremos nosso dia com uma
visita ao AutoWorld. 

3º Dia - 11 de Set. - Domingo: AutoWorld - Parc du

Cinquantenaire - Atomium
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O Autoworld é um museu de carros antigos em Bruxelas, Bélgica. Está localizado no
salão sul do Parque Cinquentenário e exibe uma grande e variada coleção de mais de
250 automóveis europeus e americanos, do final do século XIX à década de 1990.

Arco do Triunfo/ Parque do Cinquentenário 
O Parque do Cinquentenário, ou Parc du Cinquantenaire foi encomendado em 1880
pelo Rei Leopoldo I para a Exposição Nacional em comemoração ao cinquentenário da
independência da Bélgica. O parque, por si só, já é um lugar que merece ser visitado,
não só pelo contexto histórico, mas pela beleza e tranquilidade. Mas o parque também
abriga vários museus. Aqui teremos um pic nic especial. 

Por fim visitaremos um dos pontos mais famosos da Bélgica, o Atomium. Esse
monumento foi construído em 1958 para a Expo 58, e devido ao grande sucesso não
desmontaram mais. Tem arquitetura moderna e forma de um cristal de ferro
aumentado 165 bilhões de vezes, e além disso é conhecido como a Torre Eiffel de
Bruxelas. 

Retorno ao hotel e pernoite. 
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Após o café da manhã seguiremos para uma visita a Cervejaria Duvel. 

A história da cerveja Duvel começou há muito tempo, em 12 de setembro de 1871,
quando Jan-Léonard Moortgat e sua esposa fundaram a Moortgat Brewery Farm em
Breendonck, Bélgica. Apesar da cerveja Duvel ser o carro chefe da cervejaria, o nome
Duvel, que significa Diabo em neerlandês, só surgiu em 1923. De 1918 a 1923 seu
nome era Victory Ale, em homenagem ao fim da Primeira Guerra Mundial.
A cervejaria Moortgart atualmente é proprietária de várias cervejarias na Bélgica e do
mundo todo. Com o enorme sucesso da cerveja Duvel, o nome da cervejaria foi
alterado para Brouwerij Duvel Moortgat. E a partir de 2007 a Duvel lançou a série
Duvel Tripel Hop, que é uma série especial da Duvel lançada todos os anos com
lúpulos diferentes.

Nossa próxima parada será o brilhante e magnífico Museu DIVA de Diamantes, em
Antuérpia.

O Museu DIVA de Diamantes, Jóias e Prata é um museu que foi inaugurado em
Antuérpia, na Bélgica, em 2018. Ele fundiu as coleções do antigo Museu do Diamante
de Antuérpia e do museu de prata Sterckshof em uma única instituição.

Check-in no hotel A-Stay Antwerpen e pernoite. 
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4º Dia - 12 de Set. - Segunda-feira: Duvel - Museu do

Diamante

5º Dia - 13 de Set. - Terça-feira: Koninck - Tour

Antuerpia - Frites Atelier

Café da manhã no hotel e em seguida sairemos para o nosso dia de passeios em
Antuérpia. 

Nossa primeira parada será a De Koninck Brewery. 
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A De Koninck Brewery é uma cervejaria belga sediada em Antuérpia. O copo em que a
principal cerveja de De Koninck é servida é chamado bolleke, embora esse termo seja
mais coloquialmente usado para se referir a um copo cheio da própria cerveja e é a
maneira como a cerveja é pedida em bares

Em seguida faremos um City tour por Antuérpia. Localizada na região dos Flandres, é
conhecida como a capital mundial dos diamantes. Iniciando na estação central de trens
que é outro destaque, passaremos na região onde se encontra bolsa de diamantes, o
bairro judeu e nosso lindo zoológico.

Seguiremos através da rua do comércio “Meir” apreciando a arquitetura medieval
assim como o forte Steen, a Catedral de Nossa Senhora, onde também poderemos
apreciar algumas pinturas do famoso pintor Rubens.  

Passaremos também pela Estação Central! Ela foi eleita em 2014 pela Mashable
como a mais bonita do mundo. A Estação foi construída em 1905 e possui 4 andares.
Vale dizer que lá foram gravados o filme "Central Antwerp'' com uns 200 dançarinos no
ano de 2009. 

Rua dos diamantes – Pelikaanstraat + bourse de diamantes. 

Del Rey – considerado como o melhor chocolate do mundo.

Meir
Casa de Rubens

Catedral de Nossa Senhora
Depois de 170 anos de trabalho, a construção da igreja foi concluída em 1521, mas o
projeto da segunda torre nunca foi finalizado (a ideia inicial era que ambas tivessem o
mesmo tamanho). No interior da Igreja poderemos apreciar as obras de Peter Paul
Rubens, famoso pintor barroco, que nasceu em 1577 na Alemanha.

Grote Markt
Saindo da Igreja, seguiremos em direção ao Grote Markt. Lá você vai encontrar o
palácio municipal (City hall) que foi construído em 1565 e a estátua Brabo. Reza a
lenda que em Antuérpia havia um gigante que cobrava da população um valor alto
para quem quisesse atravessar o Rio Scheldt, as pessoas que recusavam pagar a
quantia tinham suas mãos cortadas e jogadas no rio. E foi Brabo o herói que conseguiu
derrotar o gigante. Segundo o folclore, além de matá-lo, Brabo fez o mesmo ritual,
cortou a mão do gigante e a arremessou para o rio.

http://mashable.com/2014/08/23/beautiful-railway-stations/
http://www.peterpaulrubens.org/


HET STEEN – O CASTELO
Depois de conhecer o Grote Markt, daremos um pulinho no castelo HET STEEN, que é
uma fortaleza medieval construída em 1200. A propriedade ao longo da história já foi
uma prisão e hoje funciona como um memorial da Segunda Guerra Mundial! Na frente
do prédio, você vai ver o “Lange Wapper”, figura folclórica que diziam perseguir os
bêbados da cidade. Lá você vai encontrar também os semideus da juventude e
fertilidade. Dizem que antigamente as mulheres raspavam pedras no pênis da estátua
e faziam uma poção para engravidar, mas quando a inquisição espanhola veio para
Antuérpia, eles cortaram o pênis fora.

Faremos também uma visita ao MAS. 

MAS – MUSEUM AAN DE STROOM
Esse museu expõe a conexão da cidade de Antuérpia com o mundo. O mais legal de lá
é poder apreciar a vista panorâmica da cidade.

Por fim, finalizaremos nosso dia em um paraíso, o Frites Atelier. Inspirados na infinita
diversidade da batata e por amor ao mercado de catering e artesanato, o Frites Atelier
foi fundado com um único objetivo: preparar chips lindos e saborosos com coberturas
sensacionais! Porque de nada adianta uma batata frita saborosa sem um molho à
altura.

Retorno ao hotel e pernoite. 
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Após o café da manhã partiremos rumo à cidade de Bruges. 

Linda e adorável, um destino imperdível, Bruges teve seu apogeu na idade média
quando era capital do comércio da Europa. Hoje com título de patrimônio histórico da
humanidade pela UNESCO, é conhecida como Veneza do norte europeu por seus
canais rodeados por prédios góticos preservados. Possui a única estátua de
Michelangelo, que não pertence ao acervo do Vaticano e faz parte do Caminho de
Santiago de Compostela. São esses alguns dos motivos que fazem de Bruges uma
cidade ímpar, rica em beleza e história. 

Nosso passeio começará com um passeio de barco (incluso) pelos canais pitorescos,
de onde poderemos apreciar os locais mais bonitos da cidade. Logo após, nosso guia
nos levará para a Praça Maior, onde está o campanário e vários outros pontos de
interesse. Faremos ainda uma visita a Basílica do Sangue Sagrado (ingresso
incluso).  

Jantar no Bierbrasserie Cambrinus. 

Retorno e pernoite no Crowne Plaza Brugge, an IHG Hotel. 
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6º Dia - 14 de Set. - Quarta-feira: Bruges

Após o café da manhã seguiremos para Saint-Sixtus. A Abadia de Saint-Sixtus de
Westvleteren, que pertence aos Cistercienses de Estrita Observância, ou Trapistas, é
uma abadia católica romana localizada em Westvleteren, na província belga de
Flandres Ocidental.

Em seguida faremos uma visita ao café In de Vrede. Este café moderno está
localizado nos pôlderes e em frente à Abadia Sint-Sixtus. A abadia, onde a agora
mundialmente famosa cerveja Westvleteren Trappist é produzida, não está aberta ao
público. Em Westvleteren fabricavam três cervejas trapistas: a loira (5,8%) com tampa
verde e duas marrons de 8 e 10,8% respectivamente com tampa azul e amarela. As
cervejas não estão disponíveis nos supermercados, por isso muitos vão à loja da
abadia para comprá-las (em estoque limitado). A cerveja tornou-se um verdadeiro hype
e às vezes a loja fecha porque os monges produzem apenas uma quantidade limitada
de cerveja por ano. A alternativa é uma visita a este café tranquilo onde poderá
saborear as três variedades.

7º Dia - 15 de Set. - Quinta-feira: Saint-Sixtus - In De

Vrede - Han Sur Lesse

http://whc.unesco.org/es/list/996
https://es.wikipedia.org/wiki/Madonna_de_Brujas
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Nosso almoço será no In de Vrede. 

Seguiremos para Han Sur Lesse. 

Nossa hospedagem será no Hotel Mercure em Han Sur Lesse. 

Neste dia após o café da manhã visitaremos a Caverna de Han. 

No coração do primeiro Geoparque Global da UNESCO belga, a Caverna de Han leva
você em uma viagem ao centro da Terra, explorando joias inesquecíveis da natureza
... Uma visita única, vivida por mais de 23 milhões de visitantes!

Nas profundezas da Terra ...
A caverna é incrível: inspiradora graças às suas concreções incrivelmente belas e ao
tamanho de suas câmaras ... Ela ostenta orgulhosamente suas 3 estrelas verdes
Michelin e foi até mesmo eleita o Patrimônio Turístico favorito da Valônia! A caverna
está totalmente equipada com iluminação LED, o que não só destaca a beleza da
caverna, mas também é mais ecológica.

A Caverna fascina o Homem desde tempos imemoriais e foi visitada repetidamente,
geração após geração… Primeiro pelas tribos pré-históricas que a usaram como
abrigo, depois pelo homem moderno, maravilhado com a beleza primorosa deste
milagre da natureza. Moldada pelo rio Lesse que serpenteia pela caverna e aperfeiçoa
continuamente sua criação, a caverna é realmente uma obra de arte em andamento ...

Em seguida, iremos para Orval.

Orval é um mosteiro fruto de uma longa história. Cento e sessenta e cinco milhões de
anos atrás, quando o mar ainda cobria nossas regiões, a pedra amarela de ocre
chamada "pierre de France" já se formava nas profundezas dessas águas; mais tarde,
seria usado na construção do mosteiro. Há quinze mil anos o vale destinado a receber
o mosteiro estava a ser escavado pelos efeitos da última Idade do Gelo.

O MONASTÉRIO NASCEU DE UM ATO DE GRATIDÃO:
Matilde era viúva e seu casamento tinha caído acidentalmente na fonte. Ela orou ao
Senhor e imediatamente uma truta subiu à superfície com o anel precioso na boca.
Matilde exclamou: Verdadeiramente este lugar é um Val d'Or!
Em agradecimento, ela decidiu estabelecer um mosteiro no local.

8º Dia - 16 de Set. - Sexta-feira: Grotten - Orval
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Nosso almoço será na região do Orval. 

Retorno para o hotel em Grotten e restante do dia livre. 

Check-out no hotel de Han Sur Lesse e partida para um Day Trip em Dinant. 

De antemão a cidade de  Dinant concorreu ao título de "melhor destino Europeu de
2019" e ficou com o 11º lugar. Oferecendo em um único local entre o rio Meuse,
charmosas casinhas coloridas, torre, fortaleza, montanhas e lindo céu azul. Dentre as
atrações e atividades, nosso passeio inclui a Citadelle de Dinant, a Igreja de Nossa
Senhora de Dinant, a cervejaria Leffe e as referências ao ilustre cidadão Adolphe Sax
(o inventor do Saxofone). 

Faremos um city tour para conhecermos os locais mais interessantes da cidade. 

Almoço em Dinant. 

Em seguida seguiremos para Bruxelas, onde iremos passar a noite. 

Check-in e Hospedagem no Hotel Aris Grand-Place.

9º Dia - 17 de Set. - Sábado: Dinant - Bruxelas

Neste dia sairemos do hotel e seguiremos rumo à Amsterdam. 

Traslado do Aeroporto ao Hotel Sir Albert. 

Tarde livre. 

Tour noturno Red Light. Andando pelas ruas e canais mais famosos do Bairro da Luz
Vermelha, conheça de perto as vitrines e cultura local sobre a profissão mais antiga do
mundo: a prostituição. Neste tour, você vai entender mais sobre a história do bairro
assim como o processo de legalização e tolerância.

Destaques: Vitrines de Prostituição, Condomerie, Sex Shops, Teatros Adultos, Lendas
Urbanas, De Oude Kerk, Nieuwmarket, Jewish District e muito mais...

10º Dia - 18 de Set. - Domingo: Amsterdam



Este será o nosso último dia de atividades. Então para fechar com chave de ouro,
começaremos com a Heineken Experience. 

A Heineken Experience é uma experiência de marca na cervejaria mais antiga da
Heineken, no coração de Amesterdam. Em 1988, a antiga cervejaria fechou e
atualmente, o edifício histórico serve como um lugar onde se aprende tudo sobre a
herança da Heineken, o processo de fabricação de cerveja, as inovações, por vezes
loucas, o patrocínio e a história por detrás da estrela. Também saberemos qual é a
melhor forma de provar e saborear a cerveja Heineken.
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Após o café da manhã, faremos um Bike Tour pela linda cidade de Amsterdam. 

Faremos também uma visita ao Museu Van Gogh. 

O Museu Van Gogh é um museu de arte localizado no município de Amsterdã, na
província de Holanda do Norte, nos Países Baixos. O museu é responsável pela
preservação, conservação e difusão da obra do pintor holandês Vincent van Gogh.

Retorno ao hotel e pernoite. 

11º Dia - 19 de Set. - Segunda-Feira: Bike Tour - Van

Gogh Museum

12º Dia - 20 de Set. - Terça-Feira: Heineken

Experience - A'Dam Lookout
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Em seguida, seguiremos para o A'Dam Lookout. 

O A’Dam Lookout é um mirante com uma vista panorâmica incomparável de Amsterdã.
Você verá o centro histórico da cidade, seu porto vibrante, a paisagem única do pólder
holandês e verá os famosos canais que pertencem à lista do Patrimônio Mundial da
UNESCO. Complementando a experiência, há uma exposição interativa de última
geração e um tour de áudio gratuito sobre a história e cultura de Amsterdã. O A’DAM
LOOKOUT está localizado no topo da Torre A’DAM em Amsterdã Norte.

Para os aventureiros e caçadores de emoção, obtenha adrenalina com o balanço mais
alto da Europa ‘Over The Edge’ e balance 100 metros acima do solo, indo e voltando
da borda da torre com Amsterdã abaixo de seus pés. Ou sente-se no passeio
Amsterdam VR, uma montanha-russa de realidade virtual única pela cidade. Desfrute
da vista incomparável de nossa capital enquanto a adrenalina corre em suas veias.

Dia de retorno ao Brasil. 

Fim da viagem! 

13º Dia - 21 de Set. - Quarta-Feira: Retorno ao Brasil



SOBRE OS
HOTÉIS



Bruxelas
09 a 12 de Setembro - 2022 e 17 a 18 de Setembro - 2022

HOTEL ARIS GRAND-PLACE
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O Aris Hotel está idealmente situado no centro de Bruxelas. Oferece quartos a
menos de 100 m da Grand Place e a apenas 300 m da Estação Central de
Bruxelas. O WiFi é gratuito em todos os quartos. 

Todos os quartos possuem ar-condicionado, TV via satélite e mesa de trabalho.
Cada quarto compreende ainda uma casa de banho privativa com duche ou
banheira e secador de cabelo.

A estátua Manneken Pis fica a 5 minutos a pé do Aris. O Parc de Bruxelles e o
Museu BELvue estão a pouco mais de 10 minutos a pé do hotel. O Museu
Magritte fica a pouco mais de 5 minutos a pé.

O Aris Grand Place possui recepção 24 horas e um amplo saguão com área de
estar, que recebe os hóspedes no business center.



Antuérpia
12 a 14 de Setembro - 2022

A-STAY ANTWERPEN
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Situado em Antuérpia e com De Keyserlei alcançável em 1,1 km, A-STAY
Antwerpen oferece check-in e check-out self-service, quartos para não fumantes,
jardim, WiFi de alta velocidade gratuito, academia e lavanderia. A 400 m da
Praça Astrid de Antuérpia e a 400 m do Zoológico de Antuérpia, a propriedade
oferece um bar e um lounge compartilhado. O hotel disponibiliza funcionários
disponíveis 24 horas e sala de bagagens para os hóspedes.

O hotel oferece um delicioso buffet de café da manhã. O A-Stay Antwerpen tem
um terraço. Sua localização é famosa pelo ciclismo, e o aluguel de bicicletas e
carros está disponível perto da acomodação.

Bebidas e refeições estão disponíveis no local para levar no A-STAY Antwerpen.

Rubenshuis fica a 1,2 km do hotel, enquanto Groenplaats Antuérpia está a 1,6 km
da propriedade. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de
Antuérpia, a 4,2 km do A-STAY Antwerpen.



Bruges
14 a 15 de Setembro - 2022

CROWNE PLAZA BRUGGE, AN
IHG HOTEL
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Localizado no centro histórico de Bruges, o Crowne Plaza Hotel Brugge
combina quartos modernos com instalações de lazer, a 220 m da Praça do
Mercado. A propriedade dispõe de Wi-Fi gratuito, restaurante no local e acesso
gratuito à piscina coberta, à sauna e à academia. Os quartos do Crowne Plaza
Hotel Brugge incluem TV a cabo, frigobar e comodidades para fazer chá e café.
O banheiro privativo tem banheira ou chuveiro. Algumas unidades apresentam
características originais, tais como vigas de madeira.

Na adega do Hotel Brugge, você pode explorar os vestígios escavados da
famosa Igreja Sint-Donaas, do século XII, e as relíquias de uma muralha de
1.000 anos de idade. O PlazaCafé serve café da manhã, almoço e jantar.

O hotel fica a 10 minutos a pé do Museu Gruuthuse. O Crowne Plaza Brugge
fica a cerca de 15 minutos a pé da Cervejaria Halve Maan e da Béguinage. 



Han Sur Lesse
15 a 17 de Setembro - 2022

MERCURE HAN-SUR-LESSE
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O hotel foi recentemente renovado por completo com materiais regionais
tradicionais, criando uma atmosfera íntima e autêntica das Ardenas. O hotel
Mercure Han Sur Lesse está localizado a poucos passos das mundialmente
famosas Cavernas de Han e oferece uma variedade de comodidades para uma
experiência relaxante. Estas incluem uma piscina aquecida, lounge bar no local
e estacionamento privado. O restaurante requintado do hotel, Merlesse, oferece
aos hóspedes um ambiente íntimo onde podem desfrutar de cozinha inspirada e
de origem local.

A vila de Han Sur Lesse é o lar de uma variedade vibrante de restaurantes,
lojas e museus. Relaxe e descontraia em um dos muitos cafés com terraço ou
visite a mundialmente famosa cervejaria Abbaye Rochefort Notre-Dame de
Saint-Remy e experimente as cervejas trapistas locais.



Amsterdam
18 a 21 de Setembro - 2022

SIR ALBERT HOTEL
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Sir Albert está localizado a apenas 600 m da Praça do Museu e do
Rijksmuseum em Amsterdã. A Leidseplein e a famosa zona dos canais
encontram-se a 15 minutos a pé. Esta antiga fábrica de diamantes oferece
quartos elegantemente decorados com vista para o bairro De Pijp, o Quarteirão
Latino de Amsterdã. O acesso Wi-Fi gratuito está disponível em todas as áreas.
O interior de cada quarto com design elegante é inspirado por vários
movimentos de arte do passado. Criados por designers premiados
internacionais da BK Architecture, os quartos possuem bar privativo, cafeteira
Illy, TV LED via satélite, secador de cabelo e amenidades de banho luxuosas de
cortesia.

As instalações do hotel incluem um estúdio com lareira, biblioteca e
estacionamento com manobrista. Também está disponível o aluguer de
bicicletas no local. Os hóspedes podem até pegar emprestado um dos iPads de
Sir Albert. O Vondelpark e a área de entretenimento Leidseplein oferecem um
passeio divertido. Para compras de luxo, você pode ir à PC Hooftstraat, a 1 km
de distância. O bonde 24 para a 300 m do hotel e oferece conexões para todos
os principais pontos turísticos e para a Estação Central de Amsterdã.



VALORES E
FORMA DE

PAGAMENTO



Valor total: EUR 3.190,00
 

Entrada: EUR$ 860,00
 

Saldo: EUR$ 2330,00 - a ser quitado até 30 dias antes da
viagem. 

 
Obs.: O pagamento será feito em real, convertidos ao cambio do

dia do pagamento + 6,38% IRRF.
 

Valor da parte terrestre



SUGESTÃO DE
VOO



Voo sugerido

Valor: US$ 969,00, por pessoa em econômica + taxas
 

Forma de pagamento: Em até 4x sem juros, em caso de
parcelamento, as taxas são cobradas na primeira parcela. 

 
Franquia de bagagem: 1 peça de 23 kg.



Informações e Contato

Avenida Raja Gabáglia, 2000 - Estoril
Cond. Parque Avenida - Torre 1 - Salas 608 e 609

 

Flávio Geo

           flaviogeo@me.com             
+55 31 2111-5858 

Whatsapp: +55 31 9994-1888

Diogo Jansen

           diogo.europe@vidaturismo.tur.br           
+55 31 975620182 (somente Whatsapp)  

Suelen Barcelos

           suelen@vidaturismo.tur.br             
+55 31 99912-8685 

Flavia Matos

           vendas@vidaturismo.tur.br             
+55 31 99414-0506 

Maria Aurora

             vendas1@vidaturismo.tur.br             
+55 21 99027-5555

Andrea Bueno

             vendas2@vidaturismo.tur.br             
+55 31 97100-6115

Erika Dutra

             vendas3@vidaturismo.tur.br             
+55 31 99812-9696


