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Cidades visitadas:  
 

Amsterdam – Breukelen – Vianen – Kinderdijk – Antwerp – Ghent – Bruges 
 
 

Desfrute do conforto a bordo do barco premium "MAGNIFIQUE ou MAGNIFIQUE II" 
Todos os dias você pode escolher entre navegar pelos canais a bordo ou pedalar. 

O guia da viagem (fala Inglês) cuida de tudo: uma série de excursões em terra e tours guiados 
nas cidades fazem parte desta viagem. 

O interior dos barcos são zonas não-fumantes: só é permitido fumar no convés . 
Total pedalado nesta viagem:  245km a 295km em 6 dias de pedal. 
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DIA A DIA 
 
Dia 1: Chegada e embarque em Amsterdam   
Amsterdam – Nigtevecht / Nigtevecht - Breukelen 
Embarque à partir de 13h em Amsterdam. Seja bem vindo. 
As 14:00 saída navegando em direção a Nigtevecht. Daqui, pequeno passeio pedalando até Breukelen 
margeando o rio Vecht. No final da tarde, o barco te leva a Vianen, uma pequena cidade fortificada no Rio 
Lek.  
Jantar a bordo. 
Pedal: 15km 
 
Dia 2: Vianen - Schoonhoven  - Kinderdijk 
Kinderdijk - Dordrecht 
Bike: 25 ou 50 km – você escolhe. 
Após café da manhã, passeio até a cidade prateada Schoonhoven. E depois, cruzaremos até 
Alblasserwaard to Kinderdijk. Uma linda fila de 19 moinhos típicos, classificados como Patrimonio Cultural 
pela UNESCO. Os museus podem ser visitados. 
Após a visita, o barco nos leva a Dordrecht, uma das cidades mais antigas da Holanda.  
Noite no Porto histórico de Wolwevershaven. 
 
Dia 3:  Dordrecht – Tholen 
Tholen – Eclusa de Kreekrak 
Bike: de 25 a 50 km  
Durante o café da manhã, o barco navega até Tholen.  
Chegando la, pegue sua bike e pedale pela floresta “the Wouwse Plantage“,   
Através de Bergen op Zoom, em direção à impressionante eclusa de Kreekraksluis. O barco estará 
ancorado no final da barragem e dali navega pelo incrível porto de Antuérpia. Antuérpia é conhecida por 
ser a cidade dos diamantes e também berço do pintor Rubens. Você encontrará algumas de suas obras 
na Catedral Onze Lieve Vrouwe . 
Após o jantar, passeio pelo centro da cidade antiga. 
 
Dia 4: Antuérpia – Temse – St. Amands / Dendermonde  
Bike: 42 a 56 km  
Após café da manhã você vai pedalar até Dendermonde, partindo do porto de Zeechelde. A ciclovia 
estreita e charmosa nos envolve com tanta beleza, apresentando paisagens deslumbrantes. 
Você escolhe quanto vai pedalar mas certamente chegará ao final do dia maravilhado. 
 
Dia 5: St. Amands / Dendermonde - Ghent 
Bike: 40  a 53 km  
Após café da manhã, saída de barco de Dendermonde ou pedalando  de St. Amands. Se você optar por 
sair pedalando, seguirá pelo rio Schelde em direção a Ghent, que é uma cidade universitária jovem, com 
um rico passado impresso na arquitetura e em cada detalhe da cidade.  
A tarde, passeio pelo centro da cidade, fundado na época Romana, onde os rios Leie e Schelde. A 
localização estratégica da cidade ao longo dos séculos a tornou uma cidade próspera, especialmente nos 
séculos XIII e XIV. A indústria têxtil foi a principal fonte de crescimento, reunindo mercadores texteis da 
Europa toda. A principal catedral St Bavo construída ao longo de décadas manifesta seus diferentes 
estilos e guarda em seu interior peças incríveis de arte medieval. 
O barco estará ancorado em Merelbeke, porto de Ghent. 
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Dia 6: Ghent - Bruges 
Bike: 45 km 
Pela manhã sairemos pedalando, deixando Ghent para tras. As paisagens de hoje são incríveis. 
Chegaremos a Bruges, conhecida como a Veneza do Norte, e provavelmente a cidade mais bonita da 
Bélgica. Seu centro histórico datado da Idade Média está praticamente intocado, resguardando fachadas 
ainda originais que traduzem a riqueza do que foi na época medieval um grande centro comercial e 
artístico. 
Jantar livre no centro da cidade. 
 
Dia 7: Tour ao redor de Bruges 
Bike: 50 km 
O último tour de bike passa por caminhos estreitos e ciclovias que margeiam canais pelos famosos 
polderes, fazendas costeiras alagadas onde o plantio é próspero. Depois de uma praia de 12 km, inúmeros 
cafés e uma paisagem de dunas na Reserva Natural `Het Zwin` teremos visto uma variedade de paisagens 
enorme. Retorno a Brugges pedalando. 
 
Dia 8: Bruges 
Após café da manhã, desembarque até as 10:00h;  
Boa viagem de volta. 

A programação pode ser alterada de acordo com condições de navegação ou por motivos meteorológicos.  

DATAS  2016 "Amsterdam  a Bruges”  - 8 dias/7 noites  - de sábado a sábado 
 
08 a 15 de outubro – Magnifique II 
 
DATAS  2016 " Bruges a  Amsterdam”  - 8 dias/7 noites  - de sábado a sábado 
 
08 a 15 de outubro – Magnifique 
15 a 22 de outubro – Magnifique II 
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BARCO  MAGNIFIQUE 
 
O MAGNIFIQUE mede 63 metros, acomoda de 32 a 35 hóspedes, navega sob a bandeira holandesa, foi 
completamente reformado em 2010. O piso inferior tem 17 cabines:  11 cabines duplas (camas individuais) 
com aproximadamente 11m²,  4 cabines duplas premium (camas individuais) aprox. 14 m² e 2 cabines 
individuais (cerca de 8 m²). Todas as cabines têm gaiutas travadas por razões de segurança, chuveiro + 
WC, ar condicionado, TV de tela plana com SAT. No andar superior um salão mobiliado com restaurante, 
bar, sala de estar com janelas grandes, TV de tela plana e wi-fi. Dois decks de madeira com mesas e 
cadeiras e uma Jacuzzi. 

 
 

 
 
 
 

BARCO MS MAGNIFIQUE II 
 
Inaugurado em Dezembro de 2015. 
Capacidade: 35 pessoas 

 
Este é o mais novo barco premium, MS Magnifique II, que inicia suas atividades no verão de 2016. 
Ele é o mais completo e luxuoso da Europa para viagens de bike, portanto, aproveite. Além de desfrutar 
do fantástico destino, você relaxa com muito conforto a bordo do Magnifique II. São 63 metros de 
comprimento abrigando 35 hóspedes, e navegando sob bandeira Belga. O piso inferior tem 14 cabines:  
13 cabines duplas (camas individuais) com aproximadamente 11m², 1 cabine individual (cerca de 8 m²). As 
janelas das cabines do piso inferior são fechadas por razões de segurança. No piso superior 4 suites 
(aprox 14m²) com janelas panorâmicas que podem ser abertas, com 2 camas próximas uma à outra e 
saleta de estar. Todas as cabines têm banheiros privativos com chuveiro + WC, ar condicionado, TV de 
tela plana com SAT. No andar superior um salão mobiliado com restaurante, bar, sala de estar com 
janelas grandes, TV de tela plana e wi-fi. Na área externa, um deck de madeira onde se pode tomar sol 
em cadeiras e espreguiçadeiras. 
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BICICLETAS 
As bicicletas são alemãs, de passeio, unissex da marca VSF com 7 marchas. O freio pode ser no pedal ou 
no guidão. Outras bicicletas (infantis, tandems, etc.) e cadeirinha infantil (dianteira ou traseira) estão 
disponíveis mediante reserva antecipada e confirmação. 
O aluguel de bicicletas é opcional. Os hóspedes estão autorizados a trazer suas próprias bicicletas ou E-
bikes (sem custo adicional). No entanto, a tripulação ou operador turístico não são de modo algum 
responsáveis por qualquer dano, perda ou roubo de tais bicicletas. 
Na Holanda os ciclistas não são obrigados a usar capacete. Há alguns capacetes disponíveis a bordo (uso 
gratuito). Para aqueles que preferem usar (aconselhamos), sugerimos que levem seus próprios. 
 
VALORES 2016 
"Amsterdam a Bruges"  MAGNIFIQUE I e II (Taxa de reserva € 15 por pessoa) 
 
TIPO DE CABINE CAPACIDADE DA CABINE VALOR POR PESSOA 
SINGLE 1 pessoa € 1.279,00 
DUPLA (twin) 2 pessoas €    969,00 
DUPLA PREMIUM (twin) 2 pessoas € 1.159,00 
TRIPLA 3 pessoas €    919,00 
TRIPLA PREMIUM 3 pessoas € 1.059,00 

   
Opcionais: 
Aluguel city bike com 7 marchas: Freios no guidão ou nos pedais, com bagageiro € 70 
Aluguel de E-Bike: € 165 por uma semana  (apenas sob encomenda, número limitado disponível) 
Necessidades alimentares especiais: € 75 
Seguro médico internacional: € 78 
 
INCLUSO NO ROTEIRO: 

• Tour e hospedagem a bordo - 8 dias/7 noites (de sábado a sábado); 
• Refeições a bordo (todos os cafés da manhã, 6 lanches durante passeios de bicicleta e 6 jantares) 
• Jantar em Bruges não incluso; 
• Roupa de cama e toalhas (troca diária de toalhas possível);  
• Limpeza rápida diária da cabine;  
• Drink de boas vindas e apresentação do barco e equipe na primeira noite; 
• Briefings diários dos passeios de bicicleta e alguns curtos passeios pela cidade; 
• Mapas, instruções e informações relevantes para os passeios de bicicleta auto-guiados; 
• Café e chá diariamente no hall até as 4pm. 

 
NÃO INCLUSO: 

• Bilhetes aéreos 
• Transfers de/para o local de ancoragem em Amsterdam/Bruges 
• Entradas para os passeios (que não mencionados no programa) 
• Aluguel de bicicletas, capacetes 
• Entradas para atrações e visitas 
• Bebidas a bordo  
• Seguros pessoais 
• Gorgetas 

 


