
Lazer e Tempos Livres/Norte

Programa

25 a 30 de maio

25 de maio (Segunda) - MP - PORTO OU LISBOA - AMESTERDÃO
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e saída com destino a
Amesterdão. Chegada e transfer ao hotel. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade conhecida como a
Veneza do Norte Jantar e alojamento

Holanda e Bélgica

Veneza do Norte. Jantar e alojamento.

26 de maio (Terça) - PC - AMESTERDÃO
Pequeno-almoço. Visita panorâmica: a Praça do Dam, Mercado de Flores, Canal de Singel, Torre da Moeda, etc.
Visita de uma oficina de lapidar diamantes, onde será explicado todo o processo desde a extração à conversão em
brilhante. No final da nossa visita daremos um passeio de barco pelos canais de Amesterdão. Almoço. Tarde livre
para continuar a descobrir os encantos desta cosmopolita cidade: visite o Rijksmuseum, com as melhores obras da
escola flamenca, o Museu de Van Gogh, onde poderá conhecer a obra deste artista nas diferentes épocas, o Museu de
Rembrandt, a casa de Anne Frank, o Jardim Botânico, etc. Jantar em restaurante local. De seguida, saída para
conhecer o famoso Bairro Vermelho de Amesterdão. Regresso ao hotel. Alojamento.

27 de maio (Quarta) - PC - AMESTERDÃO
Pequeno-almoço. Partida para excursão de dia completo com almoço incluído que lhe dará uma imagem completa da
vida passada da Holanda Industrial, a dos pescadores e a comercial. Começamos com Zaanse Schans, conhecida
como a aldeia dos moinhos. Passeio por entre as tradicionais casas de madeira do séc. XVII e XVIII, os armazéns, os
moinhos de vento, com visita do interior de um deles. Continuação com Volendam, que no passado era conhecido
como ponto de encontro de peregrinos e missionários e por isso com uma larga tradição católica; devido ao seu
isolamento e à tenacidade dos seus pescadores, Volendam conservou durante séculos um caráter próprio, que hoje
em dia conseguimos observar nos seus habitantes e nas suas ruas e recantos. Continuamos a visita para conhecer
Marken, um povoado protestante. Esta é uma pequena ilha ligada ao continente por um dique desde 1957; as suas

í i d d i l id íd b d f i d Alcasas típicas são de madeira colorida e construídas sobre estacas para proteção das frequentes inundações. Almoço
em restaurante local durante as visitas. Regresso a Amesterdão. Jantar e alojamento.

28 de maio (Quinta) - PC - AMESTERDÃO - HAIA - DELFT - ROTERDÃO - BRUXELAS
Pequeno-almoço. Saída em direção a Haia, sede do Governo dos Países Baixos e do Tribunal Internacional de
Justiça. Continuação até Delft, conhecida pela sua porcelana. Prosseguimos viagem até Roterdão, detentora de um
dos maiores portos marítimos do mundo (mais de 100 km de cais). Almoço. Visita panorâmica destas cidades com
guia local e incluindo subida ao Euromast. Continuação para Bruxelas. Jantar e alojamento.

29 de maio (Sexta) - PC - BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS( )
Pequeno-almoço. Visita panorâmica: Grand Place, com a Câmara Municipal, as Casas do Grémio e a do Rei, a
Catedral de São Miguel, o Bairro de Sablon, o Manneken-Pis, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Saída para a
região da Flandres, onde conheceremos duas das cidades mais espetaculares. Começamos por Bruges, cativante
cidade pelo encanto das suas casas e canais, com o Lago do Amor (resto do antigo porto, hoje diminuído em vários
quilómetros pela ação da areia), o Beatério, as Praças de Markt e de Burg, etc, que a fizeram merecedora de ser
nomeada Património da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Continuação para Gante, a capital da região da
Flandres, com o Castelo dos Condes de Flandres onde nasceu Carlos V, a Catedral de San Bavo com a sua obra-
mestra, "A Adoração do Cordeiro Místico", com os seus palácios, os seus bares e cervejarias, etc. Visita guiada de
ambas as cidades. Regresso a Bruxelas. Jantar e alojamento.

30 de maio (Sábado) - MP - BRUXELAS - ANTUÉRPIA - MALINES - BRUXELAS - PORTO OU LISBOA
Pequeno-almoço. Saída para Antuérpia e visita panorâmica: a Câmara Municipal, Catedral de Nossa Senhora de
Antuérpia, etc. Saída para Malines, capital dos Países Baixos durante a época dos Duques de Borgonha. Visita
panorâmica: a praça maior, câmara, Catedral de S. Romualdo, etc. Regresso a Bruxelas para almoço seguido de
transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e regresso à sua cidade de origem. Chegada.

LIGAÇÕES
Participantes de Lisboa 25MAI2015 TP662 13:10 17:05 LIS-AMS

30MAI2015 TP619 20:45 22:30 BRU-LIS

Participantes do Porto 25MAI2015 TP652 14:50 18:35 OPO-AMS
30MAI2015 TP619 20:45 22:30 BRU-LIS
30MAI2015 TP1944 23:55 00:50 LIS-OPO



Lazer e Tempos Livres/Norte Holanda e Bélgica

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2) € 1.175,00; Suplemento Single: € 190,00.

Preços para outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2) € 1.225,00; Suplemento Single: € 190,00.

Custos

Os débitos serão efetuados em 6 prestações nos dias 25 março, 24 abril, 25 maio, 24 junho, 24 julho e 25 agosto.

Os preços incluem:
•Voos base ida e volta em classe económica TAP - Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis incluídas;
•Autocarro privativo para todas as visitas e transfers;
•Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet hotéis 4*;
•Refeições conforme programa, com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos
fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;
•Guia acompanhante Special Tours;•Guia acompanhante Special Tours;
•Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa;
•Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
•Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme
apólice que juntamos em anexo;
•Assistência nas formalidades de check-in no dia da partida por Flash Viagens;
•Assistência nas formalidades de check-in no dia de regresso pelo Guia;
•Assistência telefónica 24 horas;
•Condições gerais conforme programação V. Tempo Europa;
•Taxas aeroporto incluídas, passíveis de alteração até 20 dias antes da partida.

Os preços não incluem:
•Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa e extras efetuados durante a•Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa e extras efetuados durante a
estadia, tais como bebidas às refeições, telefonemas, lavagem de roupa, etc.

NOTAS
• O alojamento realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com os hotéis indicados

como previstos ou similares. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não
aconselhável para 3 adultos). Havendo hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os
circuitos serão sempre do tipo Standard;

• Apenas é necessário o Bilhete de Identidade, documento com validade mínima de 6 meses à data da chegada do
circuito;

• Todos os menores de idade viajando sem os pais ou com apenas um deles, necessitam ainda de autorização oficial de
viagem ao estrangeiro.viagem ao estrangeiro.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa de
Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Vita Viagens, caso não se consiga
substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas a partir das 09h00 de 20 de fevereiro e até às 24h00 de 6 de março.
A 12 de março, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.Diversos

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer dos 
participantes durante esta viagem.

Holanda e Bélgica INSCRIÇÕES FECHADAS


