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ITINERÁRIO

01 Junho 2017 (5ªfeira) – Lisboa / Amesterdão
Comparência no aeroporto de Lisboa junto ao Meeting Point BCD Travel, para entrega das documentações de viagem e
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo regular direto, com destino a Amesterdão. Chegada,
assistência e transporte privado para almoço no restaurante Haesje Claes. Após o almoço, cruzeiro pelos canais de
Amsterdão, considerados Património Mundial pela UNESCO. Continuação para o hotel selecionado, check-in e
alojamento. Em hora a indicar, saída para jantar no restaurante De Kroon. Alojamento no hotel.

02 Junho 2017 (6ªfeira) – Amesterdão
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, saída para visita panorâmica da cidade incluindo os seus principais pontos
turísticos. Almoço no restaurante In De Waag. Tarde: Visita ao Heineken Experience. À noite, saída para jantar no
restaurante D’Vijff Vlieghen. Regresso ao hotel e alojamento.

03 Junho 2017 (sábado) – Amesterdão
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, saída para norte, para Volendam, vila piscatória preservada por mais de 6
séculos. As suas características casinhas, com os canais e pontes levadiças, conferem-lhe uma atmosfera de genialidade
e romance. Almoço em restaurante local. Continuação com passeio de barco (aprox. 30 minutos) pelo Grande Lago até
à vila de Marken, uma pitoresca ilha onde visitaremos uma fábrica de queijos. Regresso a Amesterdão. À noite, saída
para jantar no restaurante Van Rijn. Alojamento no hotel.

04 Junho 2017 (domingo) – Amesterdão / Lisboa
Pequeno-almoço e check out no hotel. Manhã livre para atividades de caráter pessoal. Almoço no restaurante Solo
Eten & Drinken. Após o almoço, transporte privado para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo
regular direto, com destino a Lisboa e Fim da Viagem!



Data Voo Percurso HorárioPartida HorárioChegada

01 Junho 2017 TP 664 Lisboa / Amesterdão 09h00 12h55

04 Junho 2017 TP 661 Amesterdão / Lisboa 18h50 20h50

Voos previstos
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