
 
Quarto duplo (mínimo de 30  participantes)             ..................................................    1100€ 
            
Suplemento quarto individual                                  …...................................................  200€  LOCAIS A VISITAR: AMESTERDÃO, KEUKENHOF, ZAANSE, EDAM, 

VOLENDAM E MARKEN.     
 

A inscrição só será aceite com o pagamento de sinal mínimo de 150€.  
Até 3 de março deverá liquidar a totalidade do valor da visita. 
 
Os preços incluem: 

 Voos base ida e volta em classe económica – Taxas de aeroporto, segurança e 
combustíveis incluídas;   

 Autocarro privativo para todas as visitas e transferes ; 

 Estadia conforme programa em quarto duplo, alojamento e pequeno-almoço buffet; 
Hotel Artemis 4*, Pensão completa, desde o almoço 1º dia ao almoço 4º dia, no total de 7 
refeições- 3 jantares no Hotel e 4 almoços  em  restaurantes locais, com menus de grupo 
pré determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos, não incluindo 
bebidas nem dietas especiais;     

 Guia acompanhante local em língua portuguesa; 

 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 Europa. 
 
Excluindo: 

Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não 
indicados. 

 
Cancelamento:  

  Até 65 dias antes  da viagem devolução de 100% do pagamento;  

 De 64 a 31 dias, qualquer cancelamento terá um custo de 100€;  

 A partir de 30 dias e até à data de partida pagamento não reembolsável.  
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          LUGARES LIMITADOS | Inscrições até 3 de março de 2020 

       Tel. 228 318 210 | Email: secretaria@portoccd.org | www.portoccd.org  



1º DIA PC PORTO / AMESTERDÃO  
(voo directo KLM 1710 05H00/08H40) 
Comparência no aeroporto 2h30 antes da hora da partida. Formalidades de embarque e partida 
em voo com destino a Amesterdão. Chegada pelas 08h40 e encontro com o guia acompanhante. 
Visita panorâmica da cidade: Praça de Dam, Mercado flutuante de Flores, Canal de Singel, Torre 
da Moeda, durante a qual realizaremos um Passeio pedonal pelo Bairros Jordam e Pip, situados 
nas ruas estreitas, junto aos canais que pelo seu ambiente artístico e cultural correspondem ao 
Bairro Latino de Paris, etc. No final da visita terá a oportunidade de ver uma empresa de 
diamantes onde ensinarão todo o processo desde a extracção até à conversão em brilhante. 
Almoço em restaurante local. De tarde, visita Palácio Real de Amesterdão, este é um dos 
maiores e mais prestigiados desde a Época dourada, sendo considerado um dos monumentos 
mais importantes da Holanda. No final da visita realização de um passeio de barco pelos canais de 
Amesterdão ao pôr do sol e transfer ao Hotel Artemis  4* para jantar e alojamento.   
 
 2º DIA PC AMESTERDÃO (KEUKENHOF / MOINHOS, EDAM, VOLENDAM, 
MARKEN) 
Pequeno-almoço. Partida para o Parque floral de Keukenhof, um dos jardins de flores mais 
espetaculares do mundo. Visita livre com entrada incluída. Saída para excursão com almoço 
incluído durante as visitas, que lhe dará uma imagem completa da vida passada da Holanda 
Industrial, a dos pescadores e a comercial. Iniciamos o nosso passeio com Zaanse Schans onde 
verá a Terra dos Moinhos de Vento e as suas típicas paisagens, bem como os Polderes de 
Purmerend e o sistema para ganhar terra ao mar. Entre Edam e Volendam, visita de uma quinta, 
Alida Hoeve, uma quinta que é simultaneamente uma fabrica de queijos e oficina artesanal de 
tamancos. No final, tempo livre para se o desejar comprar algum souvenir nas suas lojas.    
Continuação para Volendam, que conservou durante séculos um carácter próprio, que hoje em 
dia conseguimos observar nos seus habitantes e nas suas ruas e recantos. Continuamos a visita 
para conhecer Marken. Regresso a Amesterdão e ao Hotel para Jantar e alojamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3º DIA PC AMESTERDÃO  
Pequeno-almoço. Continuação da nossa visita por esta cidade, com visita da Catedral Católica de 
Amesterdão, Basiliek van de Heilige Nicolaas, seguida da visita do Museu Ons' Lieve Heer op 
Solder, (Igreja do Sótão). Durante a reforma protestante, as práticas católicas continuaram a ser 
permitidas, desde que os fiéis não celebrassem os seus rituais em público. Não se podiam colocar 
placas nas fachadas dos prédios informando de que se tratava de uma igreja, nem era lícito andar 
com bíblias expostas na rua. Assim, surgiram diversas igrejas nos sótãos das casas: era o local ideal 
porque não podiam ser vistas do lado de fora. Existiam cerca de 25 destas igrejas escondidas, mas 
hoje em dia apenas a Igreja de Nosso Senhor do Sótão mantém o estilo e o mobiliário da época. 
Almoço em restaurante local. De tarde, Visita a Casa de Anne Frank. Resto da tarde livre. No final 
regresso ao Hotel para  Jantar e alojamento. 

 
 

 
4º DIA MP AMESTERDÃO / PORTO  
(voo KLM 1715 20H30/22H15 ) 

 
Pequeno-almoço. Saída para visita livre (com entrada incluída) de um dos mais famosos Museus 
de Pintura, conforme disponibilidade, Museu Van Gogh ou Rijksmuseum. Almoço em restaurante 
local. Breve paragem junto a Biblioteca pública OBA library of Amsterdão, A Biblioteca Pública de 
Amsterdão, oferece a melhor vista da cidade! Deslumbre-se com as paisagens vistas das imensas 
janelas. Em hora a combinar transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em 
voo com destino ao Porto. Chegada prevista às  22h15.  
 

    4 dias / 7 refeições 4 dias / 7 refeições 


