
Seu receptivo na Holanda!



Seja bem-vindo à Brasil 
Holidays, seu receptivo 
na Holanda!

Na sua próxima viagem à 
Holanda, seja recebido com 
o calor brasileiro. 
Aproveite sua viagem com 
mais tranquilidade com os 
nossos serviços, que facili-
tam o início, o meio e o fim 
de sua visita.

• Transfer na chegada e na volta 
  (privativo ou grupo)
• Tours apresentando a cultura e  
  história   da Holanda
• Passeios de bicicleta
• Passeios de barco com jantar opcional
• Reserva de restaurantes 
  (privativo ou grupo)
• Ingressos para os principais museus

Nossos tours são realizados por  
experientes guias turísticos, prepa-
rados para lhe oferecer o melhor da 
Holanda. 
Os passeios organizados pela Brasil 
Holidays são realizados em um mini 
ônibus que possui todo o conforto que 
você precisa.

Visite a famosa vila dos moinhos de 
vento, Zaanse Schans, com a Brasil 
Holidays. O local, situado a cerca de 
20km de Amsterdam é um verdadeiro 
museu a céu aberto, contando com con-
struções dos séculos XVIII e XIX. Entre 
as atrações disponíveis para visitação no 
local estão uma fábrica de queijos e uma 
fábrica dos famosos tradicionais taman-
cos holandeses.

Apesar de Amsterdam ser oficialmente 
a capital da Holanda, Haia, localizada a 
60km de distância, sedia grande parte 
dos órgãos governamentais holandeses, 
além de ser a cidade onde vive a família 
real. A cidade abriga também famosos 
castelos e museus como o Mauritshu-
is, onde está o quadro “A moça com o 
brinco de pérola” do pintor holandês 
Johannes Vermeer, que valem a visita!

ZAANSE SCHANS HAIA

OFERECEMOS:



Localizada a 9 km de Haia, Delft é uma 
linda cidade com muita cultura, conheci-
da como cidade da porcelana e de Jo-
hannes Vermeer, pintor holandês famoso 
pelo quadro da moça com o brinco de 
pérola. Em Delft, ainda é possível visi-
tar o museu das porcelanas e aprender 
sobre seu processo de fabricação, além 
de igrejas, museus, e o famoso mercado 
da cidade.

O Castelo de Haar (Kasteel de Haar), lo-
calizado a poucos quilômetros da cidade 
de Utrecht, tem origem no século XIV, 
é o maior castelo da Holanda. O local 
é aberto a visitas mediante compra de 
entrada de forma antecipada. 

Organizamos passeios pelos principais pontos turísticos de Bruxelas,
 a capital da Bélgica.

Parque temático localizado em Haia, o 
Madurodam é uma cidade holandesa em 
miniatura construída em uma enorme 
maquete com cerca de 700 modelos de 
edifícios que reproduzem a arquitetura 
tradicional do país. Os visitantes podem 
inclusive interagir com algumas minia-
turas, o que contribui para tornar essa 
experiência algo imperdível.

Nenhuma viagem à Holanda estaria 
completa sem uma visita à mais famo-
sa paisagem holandesa: os campos de 
tulipas do Keukenhof. 
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A BRASIL HOLIDAYS 
te recebe na Holanda 
com o calor do 
Brasil!

Vladia Campos +31 (0) 6  41 03 00 03

www.brasilholidays.com 
info@brasilholidays.com


