
WWW.PONTODEPARTIDA.TUR.BR 

                                           
                                                         

 

 

 

Rod. Armando Calil Bulos, 4747 – Loja 2A - Bairro Ingleses – Florianópolis – Santa Catarina – Brasil 
  CEP: 88058-000 | Fones: (48) 3371 - 3788 / (48) 3371 – 3798  

Whatsapp: Marcela - (48) 98808 6008  

PARIS E PAÍSES BAIXOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
DIA 01 – 13/08/2023 - DOMINGO  
PARIS - Chegada e traslado ao hotel. Às 19.30 hrs, terá lugar a reunião com o guia na recepção do 
hotel onde conheceremos ao restante dos participantes. À noite visita incluída de ‘‘Paris iluminada’’. 
Pernoite no hotel em Paris. 
 
DIA 02 – 14/08/2023 - SEGUNDA-FEIRA  
PARIS - Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Champs Elysées, Place de la Concorde, o Arco 
do Triunfo, Opera, Quartier Latin, Sorbonne, o Panteão, Les Invalides, Ecole Militaire, Champ de Mars, 
etc. Tarde livre. Pernoite no hotel em Paris. 
OPA IMPERIAL24 DIAS / 9 países) 
DIA 03 – 15/08/2023 - TERÇA-FEIRA 
PARIS - Café da manhã. Dia livre para caminhar em torno desta grande cidade ou tour opcional para o 
Palácio de Versalhes e seus jardins. Pernoite no hotel em Paris. 
 
DIA 04 – 16/08/2023 - QUARTA-FEIRA 
PARIS – BRUXELAS - Café da manhã e partida para Bruxelas. Visita panorâmica destacando a 
Catedral de San Miguel, Manneken Pis, símbolo da cidade e muito mais. Pernoite no hotel em 
Bruxelas. 
 
DIA 05 – 17/08/2023 - QUINTA-FEIRA 
BRUXELAS - GANTE – BRUGES - Café da manhã. Partida para Gante e visita panorâmica 
destacando a zona histórica, com a Adoração do Cordeiro Místico. Continuaremos até Bruges, uma 
cidade que mantém a sua beleza medieval em cada esquina e onde faremos um tour pelos lugares 
mais representativos.  Pernoite no hotel em Bruges. 
 
DIA 06 – 18/08/2023 - SEXTA-FEIRA 
BRUGES – ROTTERDAO - DELF - HAIA – AMSTERDÃ - Café da manhã e partida para Rotterdao. 
Posteriormente chegada a preciosa cidade de Delf, famosa por suas porcelanas. Chegada a Haia 
capital administrativa dos Países Baixos e sede Real. Tempo livre e saída para Amesterdã. Pernoite no 
hotel em Amsterdã. 
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DIA 07 – 19/08/2023 – SÁBADO 
AMSTERDÃ - Café da manhã. Tour pela cidade com uma passagem no moinho de Rembrandt. 
Seguimos com o Bairro Sul, Praça dos museus, Grande Canal Amstel, Antigo Porto , Praça Damm etc 
com passeio incluso pelo centro histórico e mercado das flores. Possibilidade de visitar opcionalmente 
o Bairro Vermelho e Canais e Volendam e Marken, típicas aldeias de pescadores que mantêm a sua 
singularidade frente ao mar. Pernoite no hotel em Amsterdã.  
 
DIA 08 – 20/08/2023 – DOMINGO 
AMSTERDÃ - Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado para o aeroporto. 
 

Fim dos nossos serviços. 
 
 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
1. Estadia nos hotéis indicados com café da manhã buffet. 
2. Ônibus de luxo durante todo o percurso. 
3. Traslados de chegada e saída. 
4. Guia acompanhante profissional durante todo o percurso em ônibus, independentemente do número 
de passageiros. 
5. Visitas guiadas em Paris, Bruxelas, Gante, Bruges, Amsterdã, Berlím, Varsovia, Cracovia e muitas 
visitas efetuadas pelo nosso guia.  
6. Passeio noturno por Paris iluminado. 
7. Passeio pelo centro histórico de Amsterdã.  
8. Cruzeiro no Reno, entre as cidades de Boppard e St. Goar.   
 
 

INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: EUR 1.265,00 
 
 
Hotéis previstos ou similares 
CIDADE/HOTEL LOCALIZAÇÃO 

Paris 
Mercure P. Versalles Expo **** 
Novotel Porte D’Orleans **** 

 
(Cidade) 
(Cidade) 

Bruxelas 
Catalonia Brussels ***Sup 
Cascade Louise **** 

 
(Centro) 
(Centro) 

Bruges 
Velotel **** 
Green Park ***Sup 

 
(Ciudad) 
(Cidade) 

Amsterdã 
Corendon**** 
Park Inn City West **** 
Holiday Inn Arena Towers**** 

 
(Cidade) 
 (Cidade) 
(Cidade) 
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EXTENSÃO RENO 
DIA 08 – 20/08/2023 – DOMINGO 
AMSTERDÃ - BOPPARD - CRUZEIRO DO RENO - ST. GOAR – FRANKFURT - Café da manhã. 
Saída para Boppard, onde iremos embarcar num cruzeiro até St. Goar com tempo livre para passear. 
Continuamos nossa jornada até à praça Rommer, em Frankfurt. Pernoite no hotel em Frankfurt. 
 
DIA 09 – 21/08/2023 - SEGUNDA-FEIRA 
FRANKFURT - Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado para o aeroporto. 
 

Fim dos nossos serviços 
 

EXTENSÃO RENO  
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: EUR 1.395,00 
 
 
 

EXTENSÃO BERLÍM 
DIA 09 – 21/08/2023 - SEGUNDA-FEIRA 
FRANKFURT - ERFURT - BERLIM - Café da manhã e saída para Erfurt. Tour de orientação desta 
cidade medieval, berço do humanismo germânico. Continuação a Berlim. Pernoite no hotel em Berlim. 
 
DIA 10 – 22/08/2023 - TERÇA-FEIRA 
BERLIM - Café da manhã e visita panorâmica destacando a Porta de Brandemburgo; o Reichstag; a 
Unter den Linten, Igreja comemorativa do Káiser na Ku´Damm, a Alexander Platz, a East Side Gallery, 
memorial ao Muro de Berlim. Posibilidade para opcionalmente visitar alguns dos Museus de Berlim e 
do Campo de Concentração Schansenhausen. Pernoite no hotel em Berlim. 
 
DIA 11 – 23/08/2023 - QUARTA-FEIRA 
BERLIM - Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado para o aeroporto. 
 

Fim dos nossos serviços 
 

EXTENSÃO BERLIM  
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: EUR 1.675,00 
 
 
 

EXTENSÃO POLÔNIA 
DIA 11 – 23/08/2023 - QUARTA-FEIRA  
BERLIM - POZNAN – VARSÓVIA - Café da manhã. Partida com direção a Poznan. Chegada e tour de 
orientação de uma das cidades mais antigas e grandes da Polônia. O centro turístico da cidade é a 
Antiga Praça do Mercado, com valiosos monumentos e numerosos museus. A Prefeitura 
Renascentista, com belas galerias abertas, abriga o Museu de história da Cidade, etc. Continuação da 
viagem até Varsóvia. Pernoite no hotel em Varsóvia. 
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DIA 12 – 24/08/2023 - QUINTA-FEIRA  
VARSÓVIA - Café da manhã. Vista panorâmica da cidade, que nos mostrará os principais 
monumentos e qualidades de si mesma, especialmente aqueles situados em torno da rota real, 
Prefeitura e as várias homenagens a acontecimentos recentes da Segunda Guerra Mundial como 
gueto judeu. Tarde livre para realizar alguma excursão opcional: Castelo Real ou Palácio Wilanow. 
Pernoite no hotel em Varsóvia. 
 
DIA 13 – 25/08/2023 - SEXTA-FEIRA  
VARSÓVIA - CZESTOCHOWA – CRACÓVIA - Café da manhã. Saímos ao encontro da Virgem 
Morena de todos os poloneses. Seu santuário nos acolherá por sua estrutura e iluminação. São 
milhões os visitantes que durante séculos tem atraído esta Virgem. A devoção mariana é a rainha em 
Czestochowa. Continuaremos em direção a Cracóvia. O Castelo de Cracóvia, as igrejas medievais, a 
cidade velha, são alguns dos monumentos que vão impressionar-nos. O mercado de peixe histórico, 
ainda mercado tradicional, o gueto judeu e as ruas dos palácios barrocos será outras das gemas que 
serão mostradas na visita panorâmica da cidade. Pernoite no hotel em Cracóvia. 
 
DIA 14 – 26/08/2023 – SÁBADO 
CRACÓVIA - Café da manhã. Dia livre ou passeio opcional para visitar o Campo de Concentração de 
Auschwith e Minas de sal de Wielivska. Pernoite no hotel em Cracóvia. 
 
DIA 15 – 27/08/2023 – DOMINGO 
CRACÓVIA - Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto.  
 

Fim dos nossos serviços. 
 
 

EXTENSÃO POLÔNIA 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: EUR 2.225,00 
 
 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
- Fechamento conforme o câmbio do dia. 
- 25% de entrada (PIX / transferência bancária) e saldo parcelado em até 9x no cartão (valor sujeito 
aos juros da máquina). 
- 25% de entrada (PIX / transferência bancária / boleto) e saldo parcelado no boleto até 30 dias antes 
da data de saída da viagem. 
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Hotéis previstos ou similares 

CIDADE/HOTEL LOCALIZAÇÃO 

Ext. Reno  

Frankfurt 
Maritim  **** 

 
 (Centro) 

Ext. Berlím  

Berlín 
Intercity Haupbahnhof **** 
Maritim ProArte **** 
Maritim Berlin **** 
Andel´s by Vienna ****Sup 

 
(Centro) 
(Centro) 
(Centro) 
(Cidade) 

Ext. Polônia  

Varsovia 
Novotel Centrum **** 

 
(Centro) 

Cracovia 
Novotel Centrum **** 

 
(Centro) 

 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

• Passagem aérea. 

• O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados no item serviços 
incluídos. 

• Comidas e bebidas não mencionadas. 

• Extras de caráter pessoal (telefone, lavanderia, etc.). 

• Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens. 
 
 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES: 
1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem. 
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta vacina em 
qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto da ANVISA pela 
Carteira Internacional de Vacinação. 
3 - VACINA COVID. Você deve estar com a vacinação completa e o comprovante de vacinação em inglês. 
4 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro. 
5 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, cortes, 
substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item que terá prioridade; 
eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força maior, alheios à vontade da 
operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito a descontos proporcionais ou 
indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado e contratado EXPONTANEAMENTE e 
antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá 
como prioridade: a segurança dos viajantes; a continuação da viagem, a conclusão do roteiro. 
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou ocorrências 
climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e ferroviário, quando houver.  
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta devolverá os 
valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações. 
6 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso contrário, 
ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores. 
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