
 

As Tulipas da Holanda com Bélgica 

DIA 25/Abril  - Nossos representantes estarão á sua espera no 

Aeroporto Internacional de Guarulhos, para embarque com destino 

à Amsterdam -  Veneza do Norte” 

DIA 26/Abril   - Chegada em Amsterdam. Recepção pela nossa 

representante brasileira no aeroporto e traslado para o hotel. 

DIA 27/Abril  -  Hoje faremos o city tour pela cidade de Amsterdam, 

conheceremos os pontos principais , como o bairro Judeu, a Praça 

Dam, os famosos canais, e  faremos uma visita ao interior da  casa 

de Anne Frank e as festividades do dia do Rei em Amsterdam que é 

a uma das maiores festa de rua do mundo 

DIA 28/Abril   – Hoje será um dia especial conheceremos o parque 

Keukenhof, considerado  o maior jardim de flores do mundo. sete 

milhões de flores são plantadas anualmente neste que é conhecido 

como o Parque das Tulipas, estaremos acompanhados de guia e os 

ingressos estão incluídos 

 



 

DIA 29/Abril    - Sairemos de Amsterdam e visitaremos o norte da 

Holanda e suas principais cidades; Zaanse Schans  a tradicional vila 

dos moinhos de vento da Holanda, que é uma vila de pescadores que 

ainda preserva muito bem as suas tradições e a Vila de Marken, 

com suas fabricas de tamancos de madeira, retorno à Amsterdam e 

acomodação 

 

DIA 30/Abril  - Em direção ao sul da Holanda hoje visitaremos Haia a 

capital da Justiça Internacional com seu famoso Tribunal de Haia, city 

tour pela cidade, nosso próximo destino será Gouda cidade do  famoso 

queijo holandês  

DIA 01/Maio   – Em Amsterdam teremos a manhã dedicada ao famoso 

artista Van Gogh, visitaremos o museu dedicado à ele, a visita será 

guiada pelo nosso guia falando português. Tarde livre 

DIA 02/Maio – Após o café da manhã faremos um bate volta à Brugges 

que é considerada Patrimônio da UNESCO na Bélgica, cidade que fica 

somente à 1:30 hrs de Amsterdam, faremos o city tour e conheceremos  

a  Basílica do Sangue Sagrado a Igreja de Nossa Senhora a Ponte 

de São Bonifácio, e as lojas do chocolate mais famoso do mundo 

 

 



 

 

 

DIA 03/Maio – Passeio pelos canais de Amsterdam com serviço de 

bordo incluso; cerveja Heineken, vinhos, refrigerantes, água, e 

queijos e petiscos holandeses,   tarde livre. Nosso coordenador 

acompanhante irá indicar opções de passeios e compras.  

 

DIA 04/Maio - Hoje os participantes receberão um ticket de ônibus 

turístico para aproveitar ainda mais esta cosmopolita cidade, como o 

Rijksmuseum onde estão expostas as obras de Reembrandt, a bela 

e imponente igreja da Praça Dam e muitos outros pontos da cidade 

Dia 05/Maio – Dia livre, traslado ao aeroporto para embarque com 

destino ao Brasil  

 



 

Inclui: 
• Passagem aérea ida e volta (1 mala de mão + 1 mala de 23kg)  

• Taxa de embarque 

• 9 noites de acomodação em hotel categoria primeira 

• Café da manhã diário 

• Passeio ao Parque da Tulipas - Keukenhof 

• City tour por Amsterdam 

• Visita à casa de Anne Frank com ingresso 

• Passeios de dia inteiro às cidades de; Zaanse Schans, Haia, 

Gouda, Zaanse Schans e Vila de Marken  

• Ticket de ônibus turístico por 24 horas  

• Guia brasileiro 

• Passeio pelos canais de Amsterdam com serviço de bordo 

• Museu VanGogh com visita guiada e ingressos 

• Passeio de dia inteiro por Bruges na Bélgica com city tour 

• Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto 

 

 

 

 



 

Preços e condições de pagamento 

p/ pessoa em apto duplo 

 

*Parcelamento em R$ (Real) ao cambio do dia de fechamento da 

entrada 

 

Para reservas entre em contato conosco 

Marcus Matta – 2Go Turismo 

Whatsapp : +55 11 9 8539-4796 

Fones : (11) 2361-2389 

Site : www.2gotur.com.br 

Instagram : https://www.instagram.com/2gotur/ 

Facebook : https://www.facebook.com/2GoTurismo 
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