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um exemplar. Almoço em restaurante local. 
Continuação para Roterdão, cidade com 
o maior porto marítimo da Europa. Visita 
panorâmica, com guia local, pelos principais 
pontos. Jantar e alojamento no Bilderberg 
Parkhotel Rotterdam 4*.

4º DIA – ROTERDÃO / DELFT / HAIA / 
AMESTERDÃO
Saída para Delft, conhecida pelos canais, 
pelas renomadas porcelanas reais, e como 
local de nascimento do pintor holandês 
Vermeer. Visita à Royal Delft, a mais famosa 
fábrica de porcelana. Continuação com 
destino a Haia. Apesar de não ser a capital, 
sede do governo, embaixadas, política e 
monarquia holandesas estão na cidade. Visita 
panorâmica, com guia local, com destaque 
para a Praia de Schevenigen, o Tribunal 
Internacional e o Binnenhof. Almoço em 
restaurante local. Visita ao Madurodam - a 
Holanda em miniatura, onde as suas histórias 
ganham vida. Casas de canal, campos de 
tulipas, mercados de queijos, moinhos de 
vento, onde circulam comboios, aviões 
manobram no mini-Schiphol e os barcos 
navegam pelos rios e canais. Continuação 
para Amesterdão. Jantar e alojamento no 
Arena Amsterdam.

5º DIA – AMESTERDÃO / AALSMEER /  
VOLENDAM / MARKEN / AMESTERDÃO
Dia inteiro de visitas, com guia local. Saída 
para Aalsmeer e visita ao FloraHolland, o 
maior mercado de flores do mundo. A visita 
é feita desde uma plataforma elevada, onde 
poderemos assistir a todas as transações e 
ver milhões de plantas e flores. Continuação 
para Volendam e Marken. Visita a estas 
aldeias típicas a norte de Amesterdão, 
incluindo visita a uma fábrica artesanal dos 
típicos socos e queijos holandeses. Regresso 
a Amesterdão. Almoço em restaurante local. 
Tarde de visita aos principais pontos da 
cidade, e passeio pedonal, com a Praça Dam 
e o Palácio Real, Estação Central, Igreja Nova, 
Porto Velho, Sinagoga Portuguesa e Museu 
Van Gogh. Visita interior ao Rijksmuseum. 
A nova forma de apresentação do museu é 
como uma viagem através da história (da 
arte) holandesa desde a Idade Média até ao 
século XX. Pela primeira vez os visitantes 
podem realizar uma viagem no tempo e, 
assim, experienciar a beleza e a passagem 
do tempo. É a casa de obras de Rembrandt, 

Vermeer e Van Gogh e outros tantos pintores 
holandeses. Passeio de barco pelos canais. 
Jantar. Após este, visita noturna pedonal 
à cidade, com destaque para o Bairro 
Vermelho. Regresso ao hotel. Alojamento.

6º DIA  – AMESTERDÃO / AIX LA CHAPELLE 
/ COLÓNIA
Saída para Aix La Chapelle e visita guiada 
à Catedral de Aachen. É a mais antiga 
catedral do norte da Europa, construída por 
Carlos Magno, onde foi sepultado em 814. 
Durante 600 anos, aqui foram corados reis 
e rainhas germânicas. Almoço em percurso 
em restaurante local. Saída da viagem para 
Colónia. Com guia local, visita panorâmica 
da cidade, e visita ao seu mais emblemático 
edifício – a Catedral Gótica. Jantar e 
alojamento no Hotel Mercure Severinshof 
City 4*.

7º DIA – COLÓNIA / BONA / BOPPARD / 
CRUZEIRO RENO / BACHARACH / TRIER / 
LUXEMBURGO
Saída para Bona, a capital da Alemanha 
Ocidental de 1949 a 1990, até a queda do 
muro de Berlim, e cidade natal do génio 
Ludwig van Beethoven. Panorâmica da 
cidade com destaque para Praça do Mercado, 
com uma mistura de arquiteturas modernas 
e barroca, com a bela Câmara Municipal, 
Heerstrasse e Friedrichstrass. Continuação 
para Boppard e embarque em cruzeiro 
pelo Reno, até Bacharach, passando por St. 
Goar e Loreley. Desembarque e continuação 
para Trier. Almoço em restaurante local. 
Panorâmica da cidade, com guia local, com 
destaque para a Porta Negra (exterior), a 
Praça Central e o Mercado, Catedral S. Pedro 
e Igreja Nossa Senhora. Jantar e alojamento 
Novotel Luxembourg Kirchberg 4* .

8º DIA – LUXEMBURGO / PORTO OU LISBOA
Início da visita a Grão Ducado de 
Luxemburgo. Considerado um dos menores 
e o mais rico país da Europa, é um território 
muito charmoso e aconchegante, com lindas 
florestas, vales, colinas e palácios com 
museus históricos. Visita, com guia local, com 
destaque para o centro histórico, a Catedral, 
o Palácio Grão-ducal, o Fort Thüngen e as 
Casemates. Almoço em restaurante local. 
Transfer ao aeroporto e pelas 16h25, saída 
em voo com destino ao Porto. Chegada pelas 
17h55. FIM DA VIAGEM

1º DIA – PORTO OU 
LISBOA / BRUXELAS

Comparência no 
aeroporto Francisco 

Sá Carneiro. Assistência 
nas formalidades de 

embarque.
07h30 – Partida do Porto 

em voo TAP com destino a 
Lisboa. Chegada pelas 08h25.

09h35 – Partida de Lisboa em 
voo TAP com destino a Bruxelas. 

Chegada pelas 13h15.
Chegada a Bruxelas, e resto 

do dia inteiramente dedicado à 
visita da cidade, com guia local. 

Destaque para o Atomium, o Parque 
do Cinquentenário, Palácio Real, Praça 

dos Palácios e Edifícios Comunitários. 
Visita, a pé, à Grande Praça, Património 

da Humanidade pela UNESCO, com as 
antigas casas das corporações, a Câmara 

Municipal e ao Manneken Pis. Jantar e 
alojamento no Hotel Marivaux 4*.

2º DIA – BRUXELAS / BRUGES / GANTE / 
BRUXELAS
Saída com destino a Bruges, conhecida 
como a Veneza do Norte, pelos seus canais. 
É quase como uma viagem no tempo até 
a Europa medieval. Visita da cidade, com 
guia local, com destaque para a Câmara 
Municipal, a Praça do Mercado com as 
Casas das Corporações, o Beffroi, e a 
Basílica do Santo Sangue. Passeio de barco 
pelos seus canais. Almoço em restaurante 
local. Continuação para Gante, charmosa 
e vibrante cidade medieval. Visita, com 
guia local, com destaque para a Câmara 
Municipal, a Catedral de St. Bavo, o Beffroi 
(campanário), Torre do Séc. XIV e Graslei 
e Koornlei. Regresso a Bruxelas. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – BRUXELAS / ANTUÉRPIA / 
KINDERDIJK / ROTERDÃO
Saída para Antuérpia, cidade com uma 
história riquíssima e um passado de sucesso, 
tendo sido um importante centro comercial 
da Europa por vários séculos. Visita, com 
guia local, ao quarteirão antigo com a 
Catedral, a Grande Praça com as casas das 
corporações, a Câmara Municipal e a Fonte 
de Brabo. Partida para Kinderdijk, famosa 
pela concentração de moinhos e visita a 

BÉLGICA, PAÍSES BAIXOS E 
LUXEMBURGO



VOOS TAP

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, 
em voos regulares TAP - Porto / Bruxelas 
e Luxemburgo / Porto, com direito ao 
transporte de 23 kgs de bagagem;
• Circuito em autocarro de turismo durante 
todo o circuito;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados, ou similares;
• Pensão Completa, desde o jantar do 1º ao 
almoço do 8º dia (7 almoços e 7 jantares);
• Guia acompanhante Tryvel durante todo o 
circuito;
• Guias locais para visita a Bruxelas, 
Brugges, Gant, Antuérpia, Roterdão, Haia, 
Amesterdão, Aix la Chapelle, Colónia, Trier 
e Luxemburgo, de língua portuguesa ou 
castelhana (consoante disponibilidade);
• Todas as entradas conforme programa;
• Cruzeiro canais em Brugges (2º dia) e em 
Amesterdão (5º dia);
• Cruzeiro no Rio Reno, de Boppard a 
Bacharach (7º dia);
• Taxas de aeroporto, segurança e 
suplemento de combustível – 29.7 € sempre 
sujeito a reconfirmação aquando emissão 
dos bilhetes;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro de Viagem - Multiviagens;
• Bolsa de Viagem Tryvel e Livro de Viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Serviço bagageiros;
• Tudo o que não esteja 
mencionado como incluído.

 10 A 17 JUNHO 2017

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

MIN 25  PARTICIPANTES

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

07:30  PORTO  08:25  LISBOA

09:35  LISBOA  13:15  BRUXELAS

16:25  LUXEMBURGO 17:55  PORTO 2h30m17 JUN

4h45m

PARTIDA     CHEGADA    TEMPO DE VOO

10 JUN

 
DESPESAS DE CANCELAMENTO:
 
- a partir de 10 de Abril                 30% do valor total
- a partir de 09 de Maio                100% do valor total

1500€

325€

Tel. | 222 076 620
@ | geral@sinapsa.pt
 
Inscrições até 21 de Abril

SEDE DO SINDICATO


