
1º Dia – 27 Abril (Qui.) - LISBOA / BRUXELAS
Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de 2 horas antes da hora de partida. Assistência nas
formalidades de embarque e partida às 11h20 em voo regular TAP com destino a Bruxelas. Chegada
a Bruxelas às 15h05, assistência local e visita da cidade de Bruxelas durante a tarde, terminando no
hotel. Paragem no Atomium, um dos principais símbolos de Bruxelas, que representa o avanço
científico e o lançamento do mundo numa nova fase científica e de descoberta do espaço. A zona
mais central da cidade, junto à Grand Place, com as suas características casas de guilda, tem de ser
visitada num passeio a pé durante o qual visitaremos também a famosa Estátua de Manneken Pis.
Jantar e alojamento no Hotel Marivaux 4* ou similar.

2º Dia – 28 Abril (Sex.) – BRUXELAS / ANTUÉRPIA
Pequeno-almoço no hotel e saída de Bruxelas em direcção a Antuérpia (cerca de 45kms). Chegada a
Antuérpia, almoço e visita da cidade de Antuérpia. Iniciaremos a visita com uma passagem pela
Estação Central, construída no final do século XIX em estilo eclético. Depois passaremos pelo distrito
dos diamantes. Durante séculos, Antuérpia tem sido sinónimo de diamantes, embora o
processamento de diamantes tenha sido amplamente transferido para outros continentes, o
comércio de diamantes ainda desempenha um papel muito importante. Continuaremos a nossa
caminhada atravessando o Keyserlei e o Meir em direcção ao antigo centro da cidade. Visita ao
Museu Rubenshuis (exterior), antiga casa e atelier onde o famoso pintor Pieter Paul Rubens viveu
por 25 anos. Passando por Groenplaats, chegamos à Catedral de Nossa Senhora, a maior igreja
gótica. Um pouco mais adiante, visitaremos o Grote Markt, a praça principal de Antuérpia. Os pontos
turísticos mais importantes são as casas da guilda, que datam dos séculos XVI e XVII, a fonte Brabo e
a Câmara Municipal. Pelas 18h00, embarque no cruzeiro MS L’EUROPE ( ).
Apresentação da tripulação e cocktail de boas-vindas. Jantar a bordo seguido de passeio pelo centro
antigo na companhia da animadora de bordo. Capital histórica da Flandres, Antuérpia tem uma
arquitectura rica e variada. Alojamento a bordo.

3º Dia – 29 Abril (Sáb.) – ANTUÉRPIA / ROTERDÃO
Pequeno-almoço a bordo. Durante o dia de hoje atravessaremos os pequenos mares interiores da
região, grandes eclusas e chegaremos a Roterdão a meio da tarde. Almoço e jantar a bordo.
Noite de Gala a bordo. Alojamento.

4º Dia – 30 Abril (Dom.) – ROTERDÃO / AMESTERDÃO
Pequeno-almoço a bordo. Durante a manhã, navegação do navio em direcção a Utrech. Saída do
navio para visita ao Parque Floral de Keukenhof, considerado o mais belo jardim de primavera da
Holanda e do mundo, especialmente nesta época do ano já que é exactamente entre os meses de
Abril e Maio que florescem as túlipas, e por isso mesmo, a época em que este jardim abre ao público.
Curiosamente, apesar deste jardim estar aberto apenas durante 8 semanas por ano, tem anualmente
cerca de 800.000 visitantes. São mais de 7 milhões de tulipas, narcisos e jacintos que ocupam
aproximadamente 32 hectares de cores e fragrâncias. Os pavilhões apresentam 30 exposições
alternadas de flores e plantas. Todos os anos, o jardim muda a sua forma de apresentação, de acordo
com a nova temática de cada ano.
Após a visita, transporte até Amesterdão e embarque de novo no navio. Jantar e alojamento.

CRUZEIRO FLUVIAL PELA HOLANDA

O país das Túlipas
Viagem de 6 dias em Hotel/Cruzeiro 4* e Pensão Completa
incluindo visitas a Bruxelas, Parque Floral de Keukenhof, 

Amesterdão, Volendam & Zaanse Schans

27 Abril a 02 Maio 2023



5º Dia – 1 Maio (Seg.-Feriado) – AMESTERDÃO
Pequeno-almoço a bordo. Durante a manhã, saída para visita da cidade de Amesterdão, que tem
muito mais para oferecer além dos canais. Para além dos principais atractivos da cidade, visita a um
centro de lapidação de diamantes, uma das actividades mais características da cidade.
Almoço a bordo.
Após o almoço, saída em direcção a Volendam, uma pitoresca vila de pescadores situada ao longo
do antigo Zuiderzee. Ruas encantadoras, cafés e restaurantes levar-nos-ão de volta à vida na vila
dos velhos tempos. Em seguida, viajaremos até à vila de Zaanse Schans, com as suas características
casas verdes de madeira. Na passagem do século XVIII, este distrito era uma área industrial com
aproximadamente 700 moinhos de vento em uso, enquanto hoje restam apenas 5.
Regresso ao barco, jantar e alojamento.

6º Dia – 2 Maio (Ter.) – AMESTERDÃO / LISBOA
Pequeno-almoço a bordo. Desembarque e transporte para o aeroporto de Amesterdão. Após as
formalidades de embarque, partida às 13h55 em voo TAP directo com destino a Lisboa. Chegada às
15h55 ao aeroporto de Lisboa.
FIM DA VIAGEM

PREÇOS POR PESSOA Valor Base Taxas Valor Total Valor / mês*

Camarote Duplo – Deck Principal 1.815 € 65 € 1.880 € 235 €

Camarote Duplo – Deck Intermédio 1.919 € 65 € 1.984 € 248 €

Camarote Duplo – Deck Superior 1.927 € 65 € 1.992 € 249 €

Suplemento Cam. Individual – Deck Principal 696 € 87 €

Suplemento Cam. Individual – Deck Intermédio 800 € 100 €

Suplemento Cam. Individual – Deck Superior 816 € 102 €

* = 8 Mensalidades de 30 Dezembro’22 a 31 Julho’23, facilidades de pagamento válidas para reservas até 30 Dezembro’22
Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início,
com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.



Serviços incluídos:
➢ Passagens aéreas em voo directo TAP de Lisboa / Bruxelas + Amesterdão / Lisboa, com transporte de 1 peça de bagagem de porão

até 23Kgs por pessoa;
➢ Taxas de aeroporto, segurança, combustível no valor de 65 € (valor a confirmar à data de emissão dos bilhetes);
➢ Transfers de/para o aeroporto;
➢ 1 noite de alojamento em Bruxelas no Hotel Marivaux 4* ou similar, incluindo o pequeno-almoço;
➢ Cruzeiro de 5 dias / 4 noites a bordo do M/S L’Europe (
➢ Cocktail de boas-vindas a bordo;
➢ Pensão Completa conforme mencionado no programa (incluindo as bebidas a bordo do cruzeiro, durante as refeições e no bar

(excepto menu especial de bebidas));
➢ Wifi gratuito a bordo do cruzeiro;
➢ Animação de bordo durante o cruzeiro;
➢ Taxas portuárias do cruzeiro;
➢ Visitas de acordo com o itinerário;
➢ Guia local durante todas as visitas conforme o itinerário;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os passageiros;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
➢ Bolsa de viagem OASIS contendo livro de viagem e material informativo sobre a viagem e os locais a visitar;
➢ Taxas de serviço, hotelaria e Iva à taxa em vigor à data de 07/12/2022.

Serviços não incluídos:
ₓ Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuados durante a

estadia, tais como, outras bebidas para além das acima mencionadas como incluídas, telefonemas, mini-bar, etc.

Documentos necessários (para cidadãos portugueses):
➢ Cartão de Cidadão ou passaporte válido.
➢ À data de elaboração deste programa não é obrigatória a apresentação de Certificado de Vacinação Covid-19 nem teste PCR

negativo, no entanto, esta informação poderá ser alterada até à data da viagem.

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento da data da reserva até 20 Janeiro’23: 15% do valor da viagem; de 21 Janeiro a 23 Fevereiro’23: 50% do valor da viagem; de
24 Fevereiro a 22 Março’23: 70% do valor da viagem; a partir de 23 Março’23 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes
valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento. A participação nesta viagem
pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.



MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

OASISTRAVEL – 27.12.2022
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