
Rua Sete de Abril, 252 – 10º Andar – Cj. 103
República – São Paulo/SP – CEP 01044-000

Tel.: (11) 3257-9511  | genesis@genesisturismo.com.br

Suíça, Bélgica e Holanda - 16 ago 2021
Saída: 16 de agosto

Preço à viSta Por PeSSoa aéreo e terreStre em dólareS:
apto duplo uS$ 4.390,00 + 200,00 taxaS

apto individual uS$ 4.990,00 + 200,00 taxaS

Passagem aérea em classe econô-
mica com tarifa promocional para gru-
pos indo e voltando na mesma data; 

 Hospedagem em hotéis de cate-
goria turística (aptos disponíveis após 
às 16h);

 Refeições mencionadas no rotei-
ro(não incluindo: bebidas, dietas es-
peciais ou específicas);

Traslados e passeios especificados 
no roteiro;

Guias locais falando português ou 
espanhol;

Guia Acompanhante da Gênesis 
Turism0 à partir de 20 passageiros;

Seguro de viagem internacional 
(excluídas doenças graves, crônicas 
ou preexistentes);

Bagagem: 01 mala de porão de 
até 20 quilos e 01 mala de mão de até 
05 quilos (não inclui carregadores). 

grupo mínimo de 20 passageiros.  
Roteiro elaborado em jul / 20.  

Sujeito a alterações

noSSo pReço inclui:

01º dia 16 ago Seg São paulo  
apresentação no aeroporto interna-
cional de Guarulhos e embarque  via 
lisboa com destino a:

02º dia 17 ago teR geneBRa
Chegada, recepção, traslado e aco-
modação. Jantar.

03º dia 18 ago qua geneBRa
Café da manhã. Saída para visita a 
cidade incluindo: a fonte Jet d’eau,  
o relógio de Flores, no Jardim in-
glês, a Catedral de St. Pierre, bas-
tião da reforma protestante, Palácio 
das Nações, segunda maior sede da 
oNU no mundo, e a Place du Bourg-
de-Four, uma praça repleta de cafés, 
chocolates, e sofisticados relógios 
suíços que são as atrações nas lojas 
de luxo do centro da cidade. Jantar.

04º dia 19 ago qui 
geneBRa / ZüRicH 
Café da manhã. Saída em direção 
a Zürich. visita ao centro histórico 
com as igrejas e a praça lindenho-
fplatz. acomodação.  Jantar.

05º dia 20 ago Sex
ZüRicH / luceRna / ZüRicH 
Café da manhã.  Saída em direção à 
cidade de lucerna. visita panorâmi-
ca com destaques para a Ponte da 
Capela, torre da água e o leão mo-
ribundo, e o lago dos Quatro Can-
tões.  acomodação. Jantar.

06º dia 21 ago SaB
ZüRicH  / einSiedeln / ZüRicH 
Café da manhã. Saída em direção a 
einsiedeln, o mais importante local 
da Suiça de peregrinação dedicado 
à virgem maria. visita ao mosteiro 
Beneditino, com Nossa Senhora Ne-
gra, na Capela da misericórdia. re-
torno a Zürich. Jantar.

07º dia 22 ago dom
ZüRicH / luxemBuRgo 
Café da manhã. Saída em direção a 
luxemburgo. acomodação. Jantar.

08º dia 23 ago Seg
luxemBRuRgo / BRuxelaS
Café da manhã. visita ao centro his-
tórico e a Catedral de Notre dame, 
também conhecida com Catedral 
de Nossa Senhora de luxemburgo, 
que recebeu no final do século Xviii 
a milagrosa imagem de maria Con-
solatrix afflictorum,  padroeira da 
cidade e da nação. Continuação até 
Bruxelas, capital da Bélgica. visita 
panorâmica, incluindo: Grand Place, 
o atomium, Catedral de São miguel, 
e manneken Pis, símbolo da cidade. 
acomodação. Jantar.

09º dia 24 ago teR
BRuxelaS / BRugeS / BRuxelaS 
Café da manhã. Saída para visita a 
cidade de Bruges. Com tour panorâ-
mico, e visita a Catedral de São Sal-
vador, a igreja de Nossa Senhora de 

Bruges e a Praça do mercado locali-
zada no coração da cidade. retorno 
a Bruxelas. Jantar.

10º dia 25 ago qua
BRuxelaS / amSteRdam 
Café da manhã. Saída em direção 
a amsterdam. visita panorâmica da 
“veneza do Norte”, como também 
é conhecida à cidade de amster-
dam, famosa por seus canais e pon-
tes, veremos alguns dos destacados 
monumentos: Palácio real, torre 
das lágrimas, Praça dam, igreja de 
São Nicolas, teatro da ópera e os 
edifícios que guardam os principais 
museus da cidade: rijksmuseum e 
van Gogh. acomodação. Jantar.

11º dia 26 ago qui amSteRdam/ 
voledam / amSteRdam
Café da manhã. Saída em direção 
a voledam. Uma pitoresca vila de 
pescadores, que ainda preserva 
muito bem suas tradições da cul-
tura Holandesa. retorno a amster-
dam. Jantar.

12º dia 27 ago Sex amSteRdam 
Café da manhã. dia livre. Jantar.

13º dia 28 ago SaB
amSteRdam / São paulo
em horário conveniente traslado 
para o aeroporto e embarque via 
lisboa  com destino  a São Paulo.
Chegada e fim dos nossos serviços.


