
Lazer e Tempos Livres

25 a 29 de abril de 2018 Escapada a Amesterdão

25 ABR – PC – PORTO ou LISBOA – AMESTERDÃO

VIAGENS / NORTE

Programa
25 ABR – PC – PORTO ou LISBOA – AMESTERDÃO
Comparência nos aeroportos do Porto e Lisboa 2 horas antes da partida. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Amesterdão. Voos do Porto via Lisboa TP 1921+TP 664. Chegada às
12H55 e encontro com o guia acompanhante. Almoço em restaurante local e continuação ao centro da
cidade para um agradável passeio de barco pelos seus Canais. No final, transporte ao hotel para Jantar e
Alojamento.

26 ABR – PC – AMESTERDÃO (Marken e Volendam)
Pequeno-almoço. Pelas 10H00 partida para visita panorâmica da cidade: Praça de Dam, Mercado

C S fFlutuante de Flores, Canal de Singel, Torre da Moeda, etc. No final da visita terá a oportunidade de ver
uma empresa de diamantes onde nos ensinarão todo o processo desde a extração até à conversão em
brilhante. No final da nossa visita, saída para excursão que lhe dará uma imagem completa da vida
passada da Holanda Industrial, a dos pescadores e a comercial. Primeira paragem 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. Almoço em restaurante local e continuação da visita para conhecer Marken, um
povoado protestante. Esta é uma pequena ilha ligada ao continente por um dique desde 1957; as suas
casas típicas são de madeira colorida e construídas sobre estacas para proteção das frequentes
inundações. Regresso ao final da tarde a Amesterdão para Jantar e Alojamento.inundações. Regresso ao final da tarde a Amesterdão para Jantar e Alojamento.

27 ABR – PC – AMESTERDÃO (KEUKENHOF)
Pequeno-almoço. Partida para Keukenhof. Conhecido como o jardim da Europa é o maior jardim de flores
do mundo e uma das maiores atrações da Holanda (entrada incluída para visita livre). Tempo livre para
desfrutar deste espetáculo único onde poderá encontrar mais de 800 variedades diferentes de tulipas.
Regresso a Amesterdão. Almoço em restaurante local. Tarde livre para passear. Em hora a combinar
regresso ao hotel para Jantar e Alojamento.

28 ABR PC AMESTERDÃO / ROTERDÃO / DELFT / HAIA28 ABR – PC – AMESTERDÃO / ROTERDÃO / DELFT / HAIA
Pequeno-almoço. Partida em direção até Roterdão, coração industrial da Holanda e detentora de um dos
maiores portos marítimos do mundo (mais de 100 km de cais). Visita panorâmica destas cidades com
guia local e incluindo subida ao Euro Mast. Continuação até Delft, conhecida pela sua porcelana. Almoço
em restaurante local. De tarde prosseguimos viagem até Haia, sede do Governo dos Países Baixos e do
Tribunal Internacional de Justiça. Tempo livre para conhecer a cidade. Jantar e alojamento.

29 ABR – MP – HAIA / AMESTERDÃO / LISBOA ou PORTO
Pequeno-almoço. Check-out e saída para Amesterdão para visita do Rijksmuseum (entradas incluídas –
visita livre não guiada), que foi totalmente renovado e reaberto ao público após 10 anos de obras. Tem asg ) q p p
melhores obras da escola flamenga, incluindo o famoso quadro “A Ronda Nocturna” de Rembrandt.
Almoço em restaurante local. Tempo livre até ao transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino à sua cidade de origem. FIM da VIAGEM.

LIGAÇÕES
25ABR2018 TP 1921 – OPO LIS – 06H30 / 07H30

TP 0664 – LIS AMS – 09H00 / 12H55

29ABR2018 TP 0661 – AMS  LIS – 18H50 / 20H5029ABR2018 TP 0661 – AMS  LIS – 18H50 / 20H50
TP 1958 – LIS OPO – 22H00 / 23H00



Lazer  e  Tempos  Livres VIAGENS / NORTE

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2) € 1.125,00 Suplemento Single: €230,00.Custos

Preços para outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2) € 1.195,00 Suplemento Single: €230,00.

Os preços incluem:
 Voos base ida e volta em classe económica TAP – Taxas de aeroporto, segurança e combustível incluídas;
 Autocarro privativo para todas as visitas e transfers;
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço em hotel 4*

 Amesterdão 25 a 28/04 Novotel Amesterdam City 4* 
 Haia (Rijswijk) 28 a 29/04 Best Western Plus Grand Winston Rijswijk 4*;

 9 refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo com 
a gastronomia local, com pratos fixos e água às refeições não incluindo dietas especiais;

 Guia acompanhante TEMPO/ 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.

Os preços não incluem:
 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 Todos os menores de idade viajando sem os pais ou com apenas um deles, necessitam ainda de autorização oficial de viagem ao

estrangeiro.
Os débitos serão efetuados em 7 prestações nos dias 23MAR, 24ABR, 25MAI, 25JUN, 25JUL, 24AGO e 25SET de 2018.

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 Turístico, caso não se consiga substituição em
tempo útil.

Os interessados devem inscrever-se até 28 de fevereiro.
A 2 de março informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.Diversos ç j ç
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos

Lazer e Tempos Livres FICHA DE INSCRIÇÃO

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000035580

