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1º DIA LISBOA OU PORTO / PARIS
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Air 
Portugal com destino a Paris. Chegada e assistência pelo nosso 
guia privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do 
aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao 
Hotel Novotel Paris Vaugirard Montparnasse **** ou simi-
lar. Em hora a combinar localmente, visita panorâmica de autocar-
ro com guia local, à mais extraordinária metrópole europeia, em 
que os famosos Boulevards e pontes sobre o rio Sena permitem, 
frequentemente, criar perspetivas visuais de vários monumentos 
em simultâneo, de uma riqueza e equilíbrio difíceis de igualar. São 
de destacar o Quartier Latin das instituições académicas entre as 
quais a famosa Sorbonne, a Île de la Cité com a Catedral Notre-Da-
me, o museu do Louvre, a praça da Concórdia, os Campos Elíseos, 
o Arco do Triunfo, o Champ de Mars e a Torre Eiffel. Jantar em 
restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

2º DIA PARIS
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita ao bairro de 
Montmartre, conhecido pela sua basílica do Sacré-Coeur e a Place 
du Tertre onde os pintores de rua de hoje lembram a tradição 
artística e boémia deste bairro, frequentada por artistas como 
Pissaro, Siley, Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet, 
Zola, Van Gogh, Picasso entre tantos outros. O almoço será ser-
vido no mais famoso monumento de Paris, a Torre Eiffel, no res-
taurante do 1º piso. Tempo livre para desfrutar da deslumbrante 
vista sobre a Cidade Luz e restante tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. Jantar em restaurante local. Alojamento no hotel.

3º DIA PARIS / LUXEMBURGO
Após o pequeno-almoço buffet, partimos para este da França, onde 
campos sem fim de beterraba e cereais alternam com o rendilhado 
das vinhas de champanhe. A importância estratégica deste território 
colocou-o na linha da frente do primeiro grande conflito à escala 
mundial, onde a batalha dos “300 dias e 300 noites” teve um pa-
pel ímpar na memória coletiva dos povos que nela participaram. 
Chegada a um dos mais pequenos e prósperos países da Europa, o 
Grão-Ducado do Luxemburgo, e a capital do mesmo nome. Almoço 
em restaurante local. Visita panorâmica desta encantadora cidade: 
a praça Guilherme II, a fachada do Palácio do Grão-Ducal, a Praça 
das Armas, a catedral Notre-Dame, o planalto do Kirchberg com os 
edifícios das Instituições Europeias. Transporte ao Hotel Novotel 
Kirchberg Luxembourg **** ou similar. Jantar e alojamento.

4º DIA LUXEMBURGO / VALE DO RENO / COLÓNIA / 
MAASTRICHT
Após pequeno-almoço buffet no hotel, saímos em direção ao 
coração da região vinícola do vale do Mosela. Desfrutando de 
uma das paisagens vinhateiras mais bonitas do mundo, vamos 
ao encontro de outro rio, o majestoso Reno onde embarcamos 
numa inesquecível viagem de barco. Ao longo das margens pode-
mos admirar, paisagens deslumbrantes com rochedos lendários, 
encostas de vinhas de Riesling, coroadas por inúmeros castelos 
ancestrais debruçados sobre povoados amuralhados que evocam 
um passado próspero. Almoço a bordo. Desembarque e partida 
para Colónia, uma das cidades mais prósperas da Alemanha, fa-
mosa pela sua Catedral, joia da arquitetura gótica onde, de acordo 
com a tradição, se encontram as relíquias dos Reis Magos. Conti-
nuação para Maastricht. Jantar e alojamento no Hotel Novotel 
Maastricht **** ou similar.

5º DIA MAASTRICHT / BRUXELAS
Após pequeno-almoço buffet no hotel, partida para a Valónia 
belga, terra fértil e de abundância agrícola, até Bruxelas, o centro 
político mais importante da União Europeia. Visita panorâmica da 
cidade de Bruxelas, o Arco de Triunfo do Cinquentenário, os quar-
teirões das Instituições Europeias - com o edifício Berlaymont, o 
Conselho e a Comissão Europeia, o Palácio da Nação, o bairro de 
Laeken, residência da família real da Bélgica, onde o Atomium, ex-
-líbris da cidade dos tempos modernos contrasta com o exotismo 
dos pavilhões asiáticos. Almoço em restaurante local. Prossegui-
mos a visita, agora a pé, para saudar o popular Maneken-pis e ter-
minamos a visita na famosa “Grand Place”. Alojamento e jantar no 
Hotel Novotel Brussels City Centre **** ou similar. 

6º DIA BRUXELAS / BRUGES / ANTUÉRPIA / 
AMESTERDÃO
A seguir ao pequeno-almoço buffet no hotel, visitamos a região 
de Flandres. Primeiro a cidade medieval de Bruges, a princesa 
adormecida, no reflexo das águas dos seus canais o “charme” de 
uma cidade parada no tempo, os seus palácios outrora recheados 
de riquezas, o misticismo do Beguinage e a harmonia intemporal 
das suas ruas medievais. Almoço em restaurante local. Apenas a 
alguns quilómetros, paramos em Antuérpia, para visita orientada 
pelo nosso guia, à capital de província da Flandres. Na cidade natal 
de Rubens destacamos o castelo Steen sobre o rio Escalda, o con-
junto arquitetónico da “Grote Markt” e a praça principal dominada 
pelos 123 metros da torre da Catedral. Continuação da viagem 
para a Holanda, uma nação num território arrancado à água gra-
ças à tenacidade e coragem do seu povo. Chegada a Amesterdão. 
Alojamento e jantar no Hotel Artemis **** ou similar.

7º DIA AMESTERDÃO / MARKEN / AMESTERDÃO
Após o pequeno-almoço buffet, damos início a visita de Amester-
dão. Primeiro o museu Van Gogh, para conhecer a obra do pintor 
holandês, expoente máximo do pós-impressionismo. Depois no 
passeio panorâmico em autocarro, com guia local, descobrimos 
uma cidade onde paira a alma dos mercadores do século XVII 
e  em que os canais continuam a ser a razão do seu sucesso. De 
barco, a pé ou de bicicleta, a cidade portuária imortalizada por 
Jacques Brel move-se em direção ao futuro e expande-se para 
a região dos polders que ainda dependem da existência dos tra-
dicionais moinhos de água. Após o almoço num ambiente rural 
rodeado de diques que protegem a capital dos Países-Baixos, se-
guimos para visitar a bucólica aldeia de Marken, numa ilha onde o 
tempo parou para os seus poucos habitantes, mesmo depois de 
recentemente ter sido ligada a terra por um dique. Regresso ao 
coração histórico de Amesterdão para um passeio de barco pano-
râmico ao longo dos canais, a melhor forma de desvendar os seus 
segredos mais íntimos.  Tempo livre para sentir o espírito arrojado 
desta cidade, com o pulsar caraterístico que faz de Amesterdão 
um lugar tão especial. Alojamento e jantar incluído no hotel.

8º DIA AMESTERDÃO / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmen-
te, partida para o aeroporto de Amesterdão. Formalidades de 
embarque e saída em voo regular da TAP Air Portugal com desti-
no a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA 
VIAGEM

PARIS, BENELUX E VALE DO RENO
EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

PARIS • LUXEMBURGO • VALE DO RENO • COLÓNIA • MAASTRICHT
BRUXELAS • BRUGES • ANTUÉRPIA • AMESTERDÃO • MARKEN 

ABRIL 20
JUNHO 8 15
JULHO 6 13 27

DATAS DUPLO INDIVIDUAL criança
Abr + 8Jun + Jul 
+ 3 e 24Ago € 1.895 € 2.295

€ 1.69515Jun + 31Ago 
+ Set € 1.995 € 2.595

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air Portu-
gal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem  
até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde o ae-

roporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
• Guias locais selecionados em Paris, Amesterdão, Marken (na partida de 

20Abr a visita de Marken é substituída pelo “Keukenhof ‘’ cuja visita é 
acompanhada pelo nosso guia privativo) e barco panorâmico em Ames-
terdão;

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Paris – Tor-
re Eiffel (1º piso) ou Torre de Montparnasse, Luxemburgo, passeio de 
barco no Reno, Colónia, Bruxelas, Bruges, Antuérpia e Museu Van Gogh;

• Visitas e entradas conforme programa;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis em Paris (1 peça de bagagem 

por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 165 (saída de Lisboa).
* Seguros complementares pág. 66

O PREÇO INCLUI

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA 

8 12 13 7
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

BRUXELAS AMESTERDÃO

COLÓNIA

AMESTERDÃO

BRUXELAS

ANTUÉRPIA

LUXEMBURGO

MAASTRICHT

PARIS 

MARKEN

BRUGES

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO 
conforme itinerário

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 165 (saída de Lis-
boa) (sujeitos a alteração). (mínimo 18 participantes nas partidas não 
garantidas).

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, subs-
tituindo o alojamento em Maastricht pelo alojamento em Koblenz no 
Hotel Mercure Koblenz  ****, ou similar.  Consulte itinerário detalha-
do em www.nortravel.pt Nas partidas de 20Abr e 8Jun o alojamento 
em Maastricht será substituído pelo alojamento em Aachen no Hotel 
Novotel Aachen ****, ou similar e o alojamento em Bruxelas será 
substituído pelo alojamento em Antuérpia no Hotel Van Der Valk An-
twerp ****, ou similar.  Nas partidas de 20Abr, 8Jun, 15Jun e 7Set 
o alojamento em Amesterdão será substituído pelo alojamento em 
Haarlem no Hotel Van Der Valk Haarlem ****, ou similar. Nas parti-
das de 6Jul e 7Set o alojamento no Luxemburgo será substituído pelo 
alojamento em Trier no Hotel Best Western Trier ****, ou similar e 
nas partidas de 15Jun, 13Jul e 31Ago será substituído pelo alojamento 
em Thionville no Hotel Mercure Thionville Centre ***, ou similar.Nas 
partidas de 31Ago e 7Set a visita e almoço no 1º piso da Torre Eiffel 
serão substituídos pela visita e almoço no Restaurante Le Ciel de Paris 
na Torre de Montparnasse.

SUPLEMENTOS Taxa de aviação saída do Porto € 15

circuito
QUALIDADE

NORTRAVEL
paris luxemburgo maastricht BRUXELAS AMESTERDÃO 
2 1 1 1 2

AGOSTO 3 24 31
SETEMBRO 7

PARTIDAs GARANTIDAs nas datas assinaladas
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