
Versão em Português

BENELUX

GRANDE TOUR DA BELGICA E DA HOLANDA

OS  ENCANTOS DA ALSACIA , BENELUX E DO RIO RENO

PARIS E BENELUX



GRANDE TOUR
DA BELGICA E DA
HOLANDA

Circuito de 8 dias / 7 noites

DIA 1 – BRUXELAS
Chegada ao aeroporto de Bruxelas. Assistência pelo guia local e início de um dia inteiro de visita da 
cidade de Bruxelas. Destaque para a famosa praça “Grand Place”, onde se poderá admirar a Sede 
das Guildas, La Maison des Ducs Brabant e Le Pigeon ,  depois continuamos a visita passando por 
Maneken-pis; Palais de la Justice, Palais Theatre Flamand, Porte de Hal, Basílica do Sacré-Coeur, 
Theatre Royal de la Monnaie . De tarde, visita do Museu Gueuze – Brasserie Castillon, onde para além 
da visita será efectuada uma degustação de cerveja. Jantar e alojamento.

DIA 2 –  BRUXELAS
Saída para mais um dia inteiro de visita de Bruxelas e arredores. Visita do Museu d’Art Ancien, da 
Catedral St.Michel e Gudule Igreja Saint Nicolas. Visitaremos  também a casa-museu do famoso 
arquiteto Victor Horta, o principal expoente de Art Nouveau na Belgica. No final da tarde visita do 
Museu Hergé, do celebre desenhista da banda de desenhada de Tintin. Regresso a Bruxelas no final 
da tarde. Jantar e alojamento. 

DIA 3 –  BRUXELAS / GAND / BRUGES
Saída com destino a Gand, para visita da cidade. Na Idade Média, Gand tornou-se a segunda maior 
cidade da Europa, a seguir a Paris, devido aos seus luxuosos têxteis. A cidade está protegida pela 
UNESCO e a sua herança cultural medieval é de grande importância. Destaque para os principais 
edifícios e praças da cidade como as magníficas fachadas ao longo de Graslei e Korenlai, St. 
Baafskathedral, onde terão oportunidade para admirar o fantástico quadro de Van Eyck “A Adoração 
do Cordeiro Místico”, Belford en Lakenhalle ,famosa torre com um carrilhão construído durante os 
séculos XIII e XIV, a Stadhuis, Klein Begijnhof, Vlaamse Opera. Visita, ainda, do imponente Castelo dos 
Condes “Het Gravensteen” e da Igreja St. Niklaaskerk. Ao final do dia continuação da viagem para 
Bruges. Jantar e Alojamento.

DIA 4 – BRUGES 
Saída para uma visita de dia inteiro de Bruges, a “Veneza do Norte”, assim apelidada devido aos seus 
inúmeros canais que a cercam e atravessam. Visita a pé pelo centro histórico da cidade: Vismarkt-
proodj, Stadhuis, Markt, Belford, Kruispoort, Beginhof, Schuttersgilde St. Sebastian, Kantcentrum, 
Jerusalemkerk. Visita da Basílica do Sangue Sagrado que, segundo a lenda, guarda o sangue 
de Cristo, colhido por José de Arimateia. Visita, ainda, da Igreja de Nossa Senhora, Onze Lieve 
Vruwekerk. Continuação para o Museu Groeninge, para visita. Ao final do tarde segue-se um cruzeiro 
pelos canais de Bruges. Os canais de Bruges formam um anel em seu torno e foram usados, durante a 
Idade Média, como importantes rotas de circulação de mercadorias. Jantar e alojamento.

DIA 5 – BRUGES / ANTUERPIA / ROTERDÃO 
Saída com destino a Antuérpia, cidade que tem o segundo maior porto da Europa e um dos dez 
maiores do Mundo. A lapidação de diamantes é a segunda atividade mais importante da cidade. 
Chegada a Antuérpia e início da visita panorâmica da cidade, destaque para a Grote Markt, Câmara 
Municipal, Guildas, Vleedhuis ,Catedral de Nª Senhora, Igreja de São Paulo a qual contém obras de 
Caravaggio e de Van Dick, a Igreja de São Tiago onde se encontra a sepultura do pintor Rubens e, 
ainda, de Rubenhuis, a casa onde morou o pintor e onde se encontram expostas muitas obras do 
pintor e de sua coleção particular. No inicio da tarde saída para Roterdão, o maior porto da Europa 
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e 2º do mundo. À chegada, visita panorâmica desta cidade de arquitetura futurista, destacando: a 
Ponte Erasmus sobre o rio Maas, o museu Marítimo, o porto antigo, a catedral de S. Lourenço, e as 
surpreendentes casas cúbicas. Jantar e Alojamento.

DIA 6  – ROTERDÃO / HAIA / MADURODAM / AMSTERDÃO
Saída em direção a Haia, capital económica holandesa, sede do Tribunal Internacional da Justiça e 
sede do parlamento Holandês. Parada e visita ao Maduram – a Holanda em miniatura. Construída em 
1952 pela família Maduro, esta “cidade holandesa” está reduzida à escala de 1/25, onde o detalhe 
é a freguesia mais pronunciada e reproduz as principais atracões do país, como cidades, canais, 
aeroportos, autoestradas, barcos e até o desnível dos canais holandeses. No inicio da tarde , chegada 
a Amsterdão início de uma breve visita panorâmica da cidade com destaque para a Dam, no centro da 
rede de canais, o Palácio Real, o Teatro Tuschinski, a Casa da Marinha Mercante, Mercado de Flores 
Flutuante. Jantar e Alojamento.

DIA 7  – AMSTERDÃO
Saída para um dia inteiro de visita da cidade de Amsterdão. Dia dedicado às seguintes visitas: Bairro 
Judeu, Sinagoga Portuguesa, Casa de Anne Frank, um museu fundado em 1960 em memória de 
Anne Frank. Museu da Casa Rembrandt, a casa e o estúdio do artista, onde passou a sua vida familiar, 
artística e o lugar onde formou os seus alunos. Ao final da tarde visita do interior do mais famoso 
museu holandês “Rijksmuseum” de cuja coleção de pintura flamenga destacamos a “Ronda da Noite” 
de Rembrandt. Jantar. À noite passeio de barco pelos canais da cidade. Alojamento.

DIA 8  – AMSTERDÃO / MARKEN / VOLENDAM / AMSTERDÃO
Saida para a região dos polders cuja existência só foi possível graças a milhares de moinhos de água. 
Visita incluída a um típico moinho do século XVII. Continuamos para a vila piscatória de Volendam e 
depois de breve visita seguimos para a bucólica aldeia de Marken, uma ilha que num passeio recente 
foi ligada a terra por um dique. No final da tarde regresso a Amsterdão.



OS  ENCANTOS DA ALSACIA,
BENELUX E DO RIO RENO

Circuito de 8 dias / 7 noites

DIA1 - FRANKFURT
Chegada ao aeroporto e transfer para o centro de Frankfurt. Visita panorâmica da cidade natal de 
Goethe, o coração empresarial e maior centro financeiro da Alemanha e sede do Banco Central 
Europeu. Depois continuamos a visita, a pé, pelo coração da cidade velha, para admirar a igreja de S. 
Paulo, o símbolo da democracia alemã, a praça Römerberg e as suas fachadas medievais, a catedral 
de S. Bartolomeu, a artéria comercial Zeil. Jantar e alojamento.

DIA 2 - FRANKFURT / CRUZEIRO NO RENO / ESTRASBURGO
Saída para  conhecer o majestoso rio Reno onde damos início a um romântico cruzeiro. Ao longo 
das margens podemos admirar, primeiro de autocarro e depois de barco, paisagens deslumbrantes 
com rochedos lendários, encostas de vinhas, coroadas por inúmeros castelos ancestrais que evocam 
um passado próspero. Continuação da viagem para França, com destino a Estrasburgo, percorrendo 
as férteis planícies agrícolas da Renânia. Chegada ao coração da Alsácia e a Estrasburgo. Jantar e 
alojamento.

DIA 3  – ESTRASBURGO / COLMAR / RIQUEWIHR / ESTRASBURGO
Visita da cidade Património da Humanidade e Capital da Europa dos Vinte Sete cujos edifícios 
de arquitectura vanguardista fazem parte da nossa panorâmica. A visita a pé ao centro histórico 
nomeadamente a famosa Catedral, pérola do gótico francês e famosa pelo seu relógio astronómico, 
a Praça Gutenberg, o bairro típico da “Petite France”, as pontes cobertas, a antiga Alfândega, entre 
outros. De tarde faremos uma visita à Alsácia profunda. Paramos em Colmar para conhecermos a 
pé a “Pequena Veneza”. Apos a breve visita de Colmar, percorremos uma das mais belas paisagens 
da Alsácia até Riquewihr, a jóia das aldeias alsacianas, onde faremos uma degustação dos vinhos 
locais. Depois de percorrer a pé esta bem preservada localidade será tempo de conhecer a genuína 
gastronomia regional, o Bäeckoffe. Alojamento.

DIA 4  – ESTRASBURGO / LUXEMBURGO / BRUXELAS
Saida em direção do Luxemburgo atravessando a província da Lorena, com uma tradição industrial de 
renome e hoje coberta de vastas áreas agrícolas. Chegada ao Luxemburgo, capital do Grão-Ducado 
do mesmo nome e visita panorâmica desta encantadora cidade: a praça Guilherme II, a fachada do 
Palácio Grão- Ducal, a Praça das Armas, a catedral Notre Dame, o planalto do Kirchberg com os  
edifícios das Instituições Europeias. De tarde, continuação da nossa viagem para a Bélgica pela auto-
estrada que atravessa as belas paisagens das Ardenas. Chegada a Bruxelas. Jantar e alojamento.

DIA 5  – BRUXELAS / BRUGES / BRUXELAS
De manha saída para Bruges. Visita de meio dia de Bruges, a “Veneza do Norte”, assim apelidada 
devido aos seus inúmeros canais que a cercam e atravessam. Visita a pé, pelo centro histórico da 
cidade: Vismarkt-proodj, Stadhuis,Markt, Belford, Kruispoort, Beginhof, Schuttersgilde St. Sebastian, 
Kantcentrum, Jerusalemkerk. Visita da Basílica do Sangue Sagrado. Visita, ainda, da Igreja de Nossa 
Senhora, Onze Lieve Vruwekerk. Almoço livre. Apos almoço saída para Bruxelas. Chegada a  Bruxelas 
e  iniciamos a vista panorâmica passando pelo Arco de Triunfo do Cinquentenário, os quarteirões das 
instituições europeias, com o edifício Berlaymont, o Conselho e a Comissão Europeia, o Palácio da 
Nação, e por fim a Catedral de S. Miguel. Continuamos a visita, agora a pé, para saudar o popular 
Maneken-pis e terminamos a visita na famosa “Grand Place”. Jantar e alojamento.
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DIA 6 -  BRUXELAS / ANTUÉRPIA / ROTERDÃO / AMESTERDÃO
Saída para Antuérpia, capital de província da Flandres, com paragem para visita, orientada pelo 
nosso guia. Na cidade natal de Rubens destacamos o castelo Steen sobre o rio Escalda, o conjunto 
arquitectónico da “Grote Markt”, a praça principal dominada pelos 123 metros da torre da Catedral. 
Partida para Roterdão, o maior porto da Europa e 2º do mundo. De tarde, visita panorâmica desta 
cidade de arquitectura futurista, destacando: a Ponte Erasmus sobre o rio Maas, o museu Marítimo, 
o porto antigo, a catedral de S. Lourenço, as surpreendentes casas cúbicas. Prosseguimos para 
Amesterdão, a mais liberal das cidades europeias, construída sobre diques no rio Amstel. Ao 
entardecer conheceremos o coração da cidade. Após um passeio de barco panorâmico ao longo dos 
canais e rio Amstel. Jantar. A noite ficará completa com uma visita a pé ao famoso “Bairro Vermelho”. 
Alojamento.

DIA 7  – AMSTERDÃO
Saída para um dia inteiro de visita da cidade de Amsterdão. Dia dedicado às seguintes visitas: Bairro 
Judeu, Sinagoga Portuguesa, Casa de Anne Frank, um museu fundado em 1960 em memória de Anne 
Frank, no edifício onde ela e a sua família e outras quatro pessoas judias permaneceram escondidas 
nos anos da ocupação nazista dos Países Baixos durante a Segunda Guerra Mundial. Museu da 
Casa Rembrandt, a casa e o estúdio do artista, onde passou a sua vida familiar, artística e o lugar 
onde formou os seus alunos. Ao final da tarde visita do interior do mais famoso museu holandês 
“Rijksmuseum” de cuja coleção de pintura flamenga destacamos a “Ronda da Noite” de Rembrandt. 
Jantar. À noite passeio de barco pelos canais da cidade. Alojamento.

DIA 8  – AMSTERDÃO / MARKEN / VOLENDAM / AMSTERDÃO
Saida para a região dos polders cuja existência só foi possível graças a milhares de moinhos de água. 
Visita incluída a um típico moinho do século XVII. Continuamos para a vila piscatória de Volendam e 
depois de breve visita seguimos para a bucólica aldeia de Marken, uma ilha que num passeio recente 
foi ligada a terra por um dique. No final da tarde regresso a Amsterdão.



PARIS E BENELUX

Circuito de 8 dias / 7 noites

DIA 1  – PARIS
Chegada, assistência e transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 2  –  PARIS
O dia será preenchido com a visita panorâmica, com guia local, à mais extraordinária metrópole 
europeia, onde, como que por magia, foi possível reenquadrar cada monumento num conjunto, em 
que os famosos Boulevards e Pontes sobre o Rio Sena permitem, frequentemente, criar perspectivas 
visuais de vários monumentos em simultâneo, de uma riqueza e equilíbrio difíceis de igualar. São de 
destacar o Arco de Triunfo, a Catedral de Notre Dame, os Campos Elíseos, a Praça da Concórdia, 
a Praça da Bastilha, o Bairro da ópera, o Bairro Latino e de St. Germain, a Tour Eiffel, Montmartre, 
conhecido como a Praça dos Pintores, Sacré Coeur e a Igreja da Medalha Milagrosa, etc. Embarque 
num cruzeiro no Rio Sena, onde poderão admirar as famosas pontes da cidade e dos belos edifícios 
que rodeiam o rio. Desembarque. Almoço em restaurante local. De tarde, excursão ao Palácio e 
jardins de Versailles, revivendo o ambiente da corte de Luís XIV, o “Rei Sol”. O Palácio de Versalhes 
transformou-se no símbolo de opulência e do absolutismo da época. Regresso a Paris. Jantar e 
alojamento.

DIA 3  –  PARIS / BRUGGES / BRUXELAS
Saída em direcção a Brugges, uma das cidades medievais mais bem conservadas da Europa e 
considerada Património Cultural da Humanidade pela UNESCO. Chegada e visita ao burgo medieval 
de Brugges, a princesa adormecida, no reflexo das águas dos canais o “charme” de uma cidade 
parada no tempo, os seus palácios outrora recheados de riquezas, o misticismo do Beguinage e a 
harmonia intemporal da Madona de Miguel Ângelo. Destacamos a Basílica de Saint Sangre, a Praça 
Principal, a Praça de Burg, etc. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação da nossa viagem 
para a Bélgica pela auto-estrada que atravessa as belas paisagens das Ardenas. Chegada a Bruxelas. 
Visita panorâmica da cidade com destaque para o Arco de Triunfo do Cinquentenário, os quarteirões 
das instituições europeias, com o edifício Berlaymont, o Conselho e a Comissão Europeia, o Palácio 
da Nação, a Catedral de S. Miguel, o Maneken-pis, a famosa “Grand Place”, a Camara Municipal, etc. 
Jantar e alojamento.

DIA 4  – BRUXELAS / HAIA / AMESTERDÃO
Saída em direcção a Haia, capital económica holandesa, sede do Tribunal Internacional da Justiça e 
sede do parlamento Holandês – o Binnenhof. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação 
da viagem por Schevenigen, a famosa praia no mar do Norte. Visita ao Maduram – a Holanda em 
miniatura. Construída em 1952 pela família Maduro, esta “cidade holandesa” está reduzida à escala 
de 1/25, onde o detalhe é a freguesia mais pronunciada e reproduz as principais atracções do país, 
como cidades, canais, aeroportos, auto-estradas, barcos e até o desnível dos canais holandeses. 
Continuação para Amesterdão, a mais liberal das cidades europeias, construída sobre diques no rio 
Amstel. Jantar e alojamento.
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DIA 5 – AMESTERDÃO / VOLENDAM / MARKEN / AMESTERDÃO
Manhã dedicada à visita panorâmica de Amesterdão, com guia local. Visita do interior do mais 
famoso museu holandês “Rijksmuseum” de cuja colecção de pintura flamenga destacamos a “Ronda 
da Noite” de Rembrandt. Do passeio panorâmico destacamos a Praça Dam no centro da rede 
de canais, o Palácio Real, a Igreja Nova, a Bolsa, a Estação Central, a Igreja de S. Nicolau, o porto 
imortalizado por Jacques Brel, a Sinagoga Portuguesa, entre outros. Após conhecermos Amesterdão, 
percorremos de autocarro a região dos polders cuja existência só foi possível graças a milhares de 
moinhos de água. Visita incluída a um típico moinho do século XVII. Continuamos para a vila piscatória 
de Volendam, onde almoçamos, em restaurante local. Seguimos para a bucólica aldeia de Marken, 
uma ilha que num passeio recente foi ligada a terra por um dique. Regresso a Amesterdão. Jantar e 
alojamento.

DIA 6 – AMESTERDÃO / COLÓNIA / CRUZEIRO NO RENO / FRANKFURT 
Saída em direcção a Colónia. Visita da majestosa Catedral. Continuação para St. Goar, onde se 
efectuará o embarque para um magnífico Cruzeiro no Reno, percurso encantador, ladeado por 
castelos, cidadelas medievais e vinhedos. Almoço a bordo. Desembarque e continuação da viagem 
em autocarro em direcção a Frankfurt, cidade natal de Goethe, o coração empresarial e maior centro 
financeiro da Alemanha e sede do Banco Central Europeu. A arquitectura ousada dos arranha-céus, 
contrasta com as margens do rio Main onde o passado renasceu vigoroso após a 2ª Guerra Mundial. 
Visita panorâmica com destaque para o bairro dos museus, a igreja de S. Paulo, o símbolo da 
democracia alemã, a praça Römerberg e as suas fachadas medievais, a catedral de S. Bartolomeu, a 
artéria comercial Zeil. Jantar e alojamento.
 
DIA 7- FRANKFURT / LUXEMBURGO / PARIS 
Saída em direcção ao Principado do Luxemburgo. Chegada ao Luxemburgo, capital do Grão-Ducado 
do mesmo nome e visita panorâmica desta encantadora cidade: a praça Guilherme II, a fachada do 
Palácio Grão- Ducal, a Praça das Armas, a catedral Notre Dame, o planalto do Kirchberg com os 
edifícios das Instituições Europeias. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação da viagem 
para Paris. Jantar e alojamento.

DIA 8 – PARIS 
Em hora a indicar localmente transporte ao aeroporto. 



219 Avenue du Serpolet - 13600 La Ciotat 

00 33 (0)4 42 844 827

info@lctravelservices.com
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