
  
  

DETALHES – BÉLGICA E HOLANDA 
  

14 DE SETEMBRO DE 2020 – 9 DIAS 

www.rdctour.com 
           +33 6 63 36 46 39 



  
  

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA: 
 

1° Dia / 14 setembro – Segunda: BRASIL/BRUXELAS  Comparecimento ao aeroporto 
Internacional para embarque com destino a Bruxelas.  Noite a bordo.  
  

2° Dia / 15 setembro - Terça: BRUXELAS Chegada ao aeroporto de Bruxelas, recepção 
e traslado ao hotel.  Restante do dia Livre.  A noite, reunião junto com guia para 
apresentação dos participantes e orientação de como será a viagem.  Acomodação.  
  

3° Dia / 16 setembro – Quarta: BRUXELAS Café da manhã.  Saída para visita 
panorâmica da cidade. Nesta visita, serão vistos os edifícios mais representativos da 
cidade. Como Grand Place, o Atomium, a Catedral de São Miguel e Menneken Pis, 
que é o símbolo da cidade.  Sugerimos a todos que não deixem de sair de Bruxelas 
sem provar da cerveja e o seu chocolate.  Retorno ao hotel.  Acomodação.    
 
4°Dia / 17 setembro - Quinta : BRUXELAS-GANTE-BRUGES  Café da manhã.  Saída em 
direção a Gante.  Início da visita pelo Centro Histórico, passando pela Catedral de 
S.Bavon, onde se pode admirar o políptico “ A Adoração do Cordeiro Místico “ de 
“Jan Van Eyck”.  Continuação da viagem até Bruges, cidade que mantem toda sua 
beleza medieval.  Esta visita panorâmica,  incluirá, a Basílica do Sangue  
Sagrado, a Praça Buró, a Praça Maior, etc..  Em especial os românticos  
canais da cidade e o Lago do Amor.  Chegada ao hotel e acomodação.  



  
  

5° Dia / 18 setembro – Sexta: BRUGES-ROTERDAN-DELF-HAIA-

AMSTERDAM Café da manhã.  Saída em direção a Roterdam, maior porto 

da Europa.  Continuação a Delf, que é famosa por suas porcelanas.  

Chegada a Haia que é a Capital administrativa da Holanda e sede Real.  

Tempo livre.  Continuação até Amsterdam.  Chegada e acomodação.  
  

6° Dia / 19 setembro – Sábado: AMSTERDAM  Café da manhã.  Saída para 

visita panorâmica com parada no Moinho Rembrandt.  Prosseguimento da 

visita pela Praça dos Museus,  Grande Canal Amsterl, Praça Damm, Estação 

Central, Bairro Judeu.  A visita inclui passeio ao Centro Histórico.  Sugerimos 

no tempo livre visitas opcionais a Marken e Volendam.   Acomodação.  

  

7° Dia / 20 setembro – Domingo: AMSTERDAM Café da manhã.  Dia livre 

para atividades independentes nesta maravilhosa cidade da Europa. 

Sugerimos  que aproveitem para conhecer museus e  pontos turísticos da 

cidade.  Acomodação.  
  

8° Dia / 21 setembro – Segunda: AMSTERDAM/RIO DE JANEIRO  Café da 

manhã.  Tempo livre até o horário do traslado ao aeroporto para embarque 

com destino ao Rio de Janeiro.    

 

9° Dia / 22 setembro –  Terça: RIO DE JANEIRO Chegada e 

 fim dos serviços.    



  
  

Ficaremos com saudades desta viagem inesquecível e 
das amizades tão importantes que fizemos.  A RDC Tour 

agradece a sua preferência e espera  tê-los conosco 

sempre  nos momentos mais agradáveis da sua vida! 
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VENHA VIVER ESSA EXPERIÊNCIA 
INESQUECÍVEL COM A           

 
 
 

Estamos esperando o seu contato! 
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