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Informações Úteis
Viagem Cervejeira 2019
O que está incluso:
•

Hospedagem com café da manhã em hotéis descritos no roteiro

•

Transporte entre hotéis, atrações e cidades descritas no roteiro em veículo
climatizado c/ frigobar e WC

•

6 refeições, as quais são descritas no roteiro, com exceção do que diz
“Recomendação”

•

Entrada para atração turística Atomium

•

Entrada, visita e degustação nas cervejarias descritas no roteiro

•

Seguro viagem Vital Card

Hotéis Previstos:

•

NH Carrefour de L’Europe (Bruxelas)

•

Les Nuits (Antuérpia)

•

Ibis Brugge (Bruges)

O que não está incluso:
Como norma geral, seguimos o critério da literalidade que conduz à conclusão de que o
que não está explícito e especificamente detalhado como incluído no preço da viagem,
não está mesmo incluído.
•

Passagem aérea

•

Custos de frigobar, restaurante/bar, gorjetas e adicionais nos hotéis

•

Hospedagens extras, presentes, despesas pessoais, multas, impostos, entre outras
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•

Refeições, bebidas, transportes que não estejam descritos no roteiro

•

O mesmo se aplica a gastos adicionais às despesas/refeições inclusas no roteiro

Sobre a Viagem:
•

O pacote terrestres contempla duas peças de bagagem de 23kg por pessoa
para os traslados em ônibus mencionados.

•

Muito importante: é necessário que o passaporte tenha validade mínima de 6
meses a contar do final da viagem

•

Caso queira viajar com passaporte europeu, é obrigatório apresentar o passaporte
brasileiro para sair do Brasil

•

Para viajar pela Europa é obrigatório ter seguro viagem de assistência médica,
com cobertura mínima de 30 mil euros, válido para todos os dias da viagem

•

Caso prolongue ou antecipe a sua viagem, verifique se os destinos que irá visitar
não precisam de emissão de visto

•

Baixe o aplicativo do seguro de viagem “Vital Card“, insira o seu CPF para visualizar
e arquivar a sua apólice, e acionar o seu seguro a qualquer momento em caso de
necessidade

•

Número da agência de viagem no Brasil: +55 41 3029-5194 / +55 41 9933-0262

•

Número do Consulado do Brasil na Bélgica: +32 2 626 28 91.
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Day By Day
O roteiro foi desenvolvido por Daniel Wolff, após várias viagens para a Bélgica.
Contempla desde visitas à cervejarias icônicas, experiências gastronômicas harmonizadas
com cervejas belgas, e momentos livres para aproveitar passeios e compras nas cidades.
Vale lembrar que a escola cervejeira belga é única no mundo. Lá são produzidos estilos
centenários que não se produz em nenhum outro lugar, como as famosas Lambics. E é
por aí que a viagem começa, vamos provar essas delícias ácidas, que muitos paladares
desatentos quase não acreditam que são cervejas, pois são sabores únicos no mundo.
Também vamos visitar cidades medievais, como a famosa Bruges, conhecida como a
Veneza do Norte, onde os aromas de chocolate estão por toda parte, devido às inúmeras
lojas e fábricas. Também vamos passar por Antuérpia, a capital dos diamantes, onde fica
um dos bares mais famosos do mundo para a cultura da cerveja, o Kulminator. De lá,
seguimos para visitas a mosteiros trapistas, como o La Trappe na Holanda e o
Westvleteren. E vamos também à cervejarias pequenas como a Bourgogne des Flandres,
e grandes e famosas como a Duvel. Sem falar nas refeições harmonizadas nas cervejarias,
entre outras atrações.

Saiba mais sobre o acompanhante da viagem:
Daniel Wolff é um sommelier de cervejas renomado no Brasil, juiz internacional de
cervejas, fundador e diretor da rede de lojas Mestre-Cervjeiro.com - atualmente com mais
de 60 franquias em todo o país. Em 2016, recebeu em Bruxelas o título de Cavaleiro da Pá
de Brassagem, conferido pela Associação de Cervejeiros Belgas.
Em 2018, recebeu o prêmio de Personalidade Cervejeira da Ano pela Revista Prazeres da
Mesa. Daniel trabalha desde 2004 promovendo a cultura da cerveja tanto aqui como fora
do país, e seu destino cervejeiro favorito é, sem dúvida, a Bélgica. Vamos juntos nessa
viagem!
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Dia 1 - Sábado – Saída do Brasil
• Saída do Brasil

Dia 2 - Domingo – Recepção e Restobières

Atrações do dia:
• Chegada em Bruxelas
• Check-in NH Brussels Carrefour de l’Europe
• Jantar Restobières

Destaque: Jantar Restobières
Restobières é um dos mais tradicionais restaurantes de pratos típicos belgas, conduzido
pelo Chef Alain Fayt, cuja especialidade é preparar pratos utilizando como ingrediente
principal a cerveja belga. Aproveite para comprar o livro de receitas do chef - e se ele
estiver disponível - peça para autografar.
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Dia 3 - Segunda-Feira – Timmermans, Boon,
Cantillon e Brewdog

Atrações do dia:
• Visita à cervejaria Timmermans
• Visita à cervejaria Boon
• Visita à cervejaria Cantillon
• Happy Hour Brewdog Brussels (recomendação)

Destaque: Cantillon
A Cantillon é a parada obrigatória para o cervejeiro que visita a Bélgica, sendo um ponto
de encontro para cervejeiros do mundo todo. É umas das mais famosas cervejarias que
produzem Lambics do Mundo. Foi fundada em 1900 e continua sendo uma fábrica
totalmente artesanal. Conhecer o processo de fabricação da Cantillon e tomar as suas
Lambics no local é uma experiência única e citada em vários livros, como o “1000 Lugares
para se Conhecer Antes de Morrer“ de Patricia Schultz.
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Dia 4 - Terça-Feira – Lindemans e Atomium

Atrações do Dia:
• Visita à cervejaria Lindemans
• Visita à atração turística Atomium

Destaque: Atomium
Não tem como visitar a Bélgica e não conhecer o Atomium. Uma das atrações turísticas
mais conhecidas e visitadas da Europa. O Atomium foi construído em 1958 em Bruxelas,
no âmbito da Expo 58. Com 103 metros de altura, o monumento representa um cristal
elementar de ferro ampliado 165 milhões de vezes, com tubos que ligam as 9 partes,
formando 8 vértices. A visita é feita dentro dele, começando o acesso pelo elevador no
eixo-central da estrutura, até a esfera mais alta. O frio na barriga já começa aí, pois esse é
o elevador mais rápido da Europa. Chegando lá em cima, a vista da cidade de Bruxelas e
região é maravilhosa. Depois você pode ir acessando as esferas mais abaixo por escada
rolante ou fixa. E sempre tem exposições sazonais acomodadas nas esferas. Em 2017
havia uma exposição do artista surrealista belga René Magritte.

+

informações:
(41) 99933-0262

Viagem Cervejeira 2019, Pág. 7

Dia 5 - Quarta-Feira – Het Anker, Duvel e
Kulminator

Atrações do dia:
• Visita à cervejaria Het Anker
• Visita à cervejaria Duvel
• Chegada em Antuérpia
• Happy Hour no Kulminator (recomendação)

Destaque: Het Anker
A cervejaria Het Anker é o local onde são produzidas as famosas e deliciosas cervejas
Gouden Carolus, que já receberam dezenas de medalhas nos mais diversos concursos
cervejeiros pelo Mundo - incluindo Medalha de Ouro para a Gouden Carolus Dubbel no
European Beer Star e Medalha de Ouro para a Gouden Carolus Tripel no World Beer Cup.
A cervejaria ainda produz whiskies, e durante a visita vamos passar e sentir os aromas do
Angel’s Share - parte que evapora dos barris de maturação e “fica para os anjos” - nas
adegas.
Mas a melhor parte é, sem dúvida, a refeição com uma sequência de pratos de alta
gastronomia, harmonizada com as cervejas da Gouden Carolus.
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Dia 6 - Quinta-Feira – La Trappe / Holanda

Atrações do dia
• Dia livre ou
• Visita ao mosteiro/cervejaria trapista La Trappe (recomendação)
• Happy Hour Oud Arsenaal (recomendação)

Destaque: La Trappe
A palavra que descreve a visita ao mosteiro/cervejaria trapista La Trappe é: Paz. O local
fica na Holanda, próximo da fronteira com a Bélgica, em um vilarejo isolado. Logo na
entrada se encontra um amplo bosque, cercado por árvores, onde fica o restaurante
aberto ao público, que serve sanduíches, snacks e pratos deliciosos. Sem falar é claro, das
cervejas da La Trappe extremamente frescas - Quer coisa melhor? E além de tudo isso,
ainda tem a visita guiada pelo mosteiro e pela cervejaria, que já vale o passeio. No final, o
visitante pode comprar lembranças e produtos de produção do mosteiro e de produtores
locais.
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Dia 7 - Sexta-Feira – Bourgogne des Flandres e Les
Trappistes

Atrações do dia
• Chegada em Bruges
• Visita à cervejaria Bourgogne des Flandres
• Happy Hour Les Trappistes (recomendação)

Destaque: Bruges
Um dos pontos altos da nossa viagem: a chegada em Bruges! Uma cidade medieval
muito charmosa, que já foi a “Capital Europeia da Cultura“, e é conhecida como Veneza
do Norte, devido aos inúmeros canais que cortam a cidade, e pelo romantismo. Você
anda pelas ruas de Bruges e sente o aroma de chocolate em todos os lugares é
impressionante! Isso acontece porque na cidade existem diversas fábricas e lojas de
chocolate.
A Grote Market, praça central de Bruges, é uma das praças mais lindas da Europa. A
beleza dela é estonteante, dá pra ficar horas observando a arquitetura medieval. Ali que
encontra-se o Campanário de Bruges, uma torre medieval que muitas cidades da época
tinham. Vale a visita, e a “escalada” na torre para observar a cidade de cima.
E bem próximo fica a cervejaria que iremos visitar, a Bourgogne de Flandres.
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Dia 8 - Sábado – De Halve Maan

Atração do dia
• De Halve Maan
• Tarde e noite livres

Destaque: De Halve Maan
Você já ouviu falar do famoso Cervejoduto que existe na Bélgica? Pois é, ele fica nesta
cervejaria, a De Halve Maan. É um sistema de encanamento que leva cerveja da De Halve
Maan, no centro de Bruges, para a sua unidade de envase, que fica fora da cidade. Logo
na entrada da cervejaria tem um visor no piso onde pode-se observar essa engenharia.
A De Halve Maan é uma das mais importantes cervejarias tradicionais e familiares da
cultura da cerveja belga. Lá são produzidas as famosas e deliciosas cervejas Straffe
Hendrik e Brugse Zot. Além disso, tem um confortável restaurante onde iremos fazer um
almoço harmonizado com pratos típicos e cervejas da De Halve Maan.
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Dia 9 - Domingo – In de Vrede e À la Mort Subite

Atrações do dia
• Refeição no In de Vrede
• Chegada em Bruxelas
• Happy Hour no À La Mort Subite (recomendação)

Destaque: In de Vrede
Uma das lendárias marcas de cervejas belgas é a Westvleteren. Elas são feitas no mosteiro
trapista de mesmo nome, o qual fabrica três tipos de cerveja que nem rótulo tem, são
diferenciadas uma da outra somente pela cor da tampinha. São consideradas por muitas
pessoas as melhores cervejas do mundo. E a venda é limitada ao restaurante em frente ao
mosteiro. E a venda é feita em quantidade restrita por “CPFs” e placas de carros.
Vale lembrar que a visita ao mosteiro de Westveleteren não é possível, devido a
dedicação dos monges às suas práticas religiosas. Mas sem dúvida vale a visita para
comprarmos algumas das melhores cervejas do mundo, acompanhadas de uma refeição
no local.
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Dia 10 - Sexta-Feira – Retorno
• Retorno ao Brasil

Roteiro
Viagem Cervejeira 2019
Horário de Encontro/Saída

19/10/19 Dia 0

Atração Inclusa

Início

Recomendação (Não Inclusa)

Término

Sábado Viagem de Ida

Descrição
Conferir Vôos Individuais

20/10/19 Dia 1
Hotel: NH Brussels
Domingo Carrefour de l'Europe

12:30

15:30

Check-in no Hotel

Tarde Livre

15:30

18:00

Tarde Livre

Hotel: NH Brussels
Carrefour de l'Europe

18:00

18:15

Encontro no Lobby do Hotel

18:15

19:00

Saída da Caminhada
(Estimado 20 min)

19:00

23:00

Jantar

08:45

09:00

Encontro no Lobby do Hotel

09:00

10:00

Saída do Translado
(Estimado 35 min)

10:00

12:00

Visita à cervejaria

Caminhada: Hotel >
Restobières
Restobières
(Restaurante)
21/10/19 Dia 2
Hotel: NH Brussels
Segunda Carrefour de l'Europe
Translado: Hotel >
Timmermans
Timmermans
(Cervejaria)

+

Translado: Timmermans
> Boon

12:00

13:00

Saída do Translado
(Estimado 30 min)

Boon (Cervejaria)

13:00

15:00

Visita à cervejaria
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Translado: Boon >
Cantillon
Cantillon (Museu/
Cervejaria)

15:00

16:00

Saída do Translado
(Estimado 35 min)

16:00

17:00

Visita ao museu/cervejaria

Translado: Cantillon >
Hotel

17:00

18:00

Saída do Translado
(Estimado 15 min)

Brewdog Brussels (Bar)

19:00

22:00

Sugestão de Happy hour

08:45

09:00

09:00

10:00

Encontro no Lobby do Hotel
Saída do Translado
(Estimando 35 min)

10:00

15:00

Visita na cervejaria e almoço

22/10/19 Dia 3
Hotel: NH Brussels
Terça Carrefour de l'Europe
Translado: Hotel >
Lindemans
Lindemans (Cervejaria)
Translado: Lindemans >
Atomium

15:00

16:30

Saída do Translado
(Estimando 25 min)

Atomium (Ponto
Turístico)

16:30

17:30

Visita em ponto turistico

17:30

18:00

Saída do Translado
(Estimando 25 min)

19:00

22:00

Sugestão de Happy hour

09:30

10:00

Check-out / Encontro no
Lobby do Hotel

Translado: Atomium >
Hotel
Brussels Beer Project
(Cervejaria/Bar)
23/10/19 Dia 4
Hotel: NH Brussels
Quarta Carrefour de l'Europe
Translado: Bruxelas >
Mechelen
Het Anker / Gouden
Carolus (Cervejaria)
Translado: Mechelen >
Puurs

10:00

11:00

11:00

15:00

Saída do Translado
(Estimado 45 min)
Visita na cervejaria com
almoço harmonizado

15:00

16:00

Saída do Translado
(Estimado 30 min)

Duvel (Cervejaria)
Translado: Puurs >
Antuérpia

16:00

18:30

18:30

19:30

Visita na cervejaria com
degustação com queijos
Saída do Translado
(Estimado 45 min)

Hotel: Les Nuits

19:30

20:30

Check-in no Hotel

Kulminator (Bar)

21:00

23:00

Sugestão de Happy hour

09:30

10:00

Encontro no Lobby do Hotel

24/10/19 Dia 5
Quinta Hotel: Les Nuits
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Translado: Antuérpia >
Tilburg (Holanda)

10:00

11:30

Saída do Translado
(Estimado 1h20 min)

La Trappe (Cervejaria)

11:30

17:00

Sugestão de visita e almoço

Translado: Tilburg
(Holanda) > Antuérpia

17:00

18:00

Saída do Translado
(Estimado 1h20 min)

Hotel: Les Nuits

18:00

19:00

Chegada no Hotel

Oud Arsenaal (Bar)

19:00

22:00

Sugestão de Happy-hour

09:00

09:30

Check-out / Encontro no
Lobby do Hotel

09:30

11:00

Saída do Translado
(Estimado 1h30)

25/10/19 Dia 6
Sexta Hotel: Les Nuits
Translado: Antuérpia >
Bruges
Hotel: Ibis Brugge
Centrum
Caminhada: Hotel >
Bourgogne des Flandres

11:00

11:20

11:20

11:30

Check-in / Encontro no
Lobby do Hotel
Saída da Caminhada
(Estimado 10 min)

Bourgogne des Flandres
(Cervejaria)

11:30

15:00

Visita na cervejaria e almoço

Tarde Livre

15:00

19:00

Tarde Livre

Les Trappistes (Bar)

19:00

22:00

Sugestão de Happy-hour

09:00

09:30

Encontro no Lobby do Hotel

09:30

10:00

Saída da Caminhada
(Estimado 10 min)

10:00

14:30

Visita na cervejaria e almoço

15:00

22:00

Tarde/Noite Livre

9:30

10:00

Check-out / Encontro no
Lobby do Hotel

10:00

11:30

Saída do Translado
(trajeto estimado em 1h20)

12:00

15:00

15:00

17:00

26/10/19 Dia 7
Hotel: Ibis Brugge
Sábado Centrum
Caminhada: Hotel > De
Halve Maan
De Halve Maan / Straffe
Hendrik (Cervejaria/
Restaurante)
Tarde/Noite Livre
27/10/19 Dia 9
Hotel: Ibis Brugge
Domingo Centrum
Translado: Bruges >
Vleteren
In de Vrede
(Restaurante)
Translado: Vleteren >
Bruxelas
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Saída do Translado
(trajeto estimado em 2h)
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Hotel: Ibis Brussels
Centre Ste Catherine

17:00

18:00

Check-in no Hotel

À la Mort Subite

20:00

22:00

Sugestão de Happy hour

10:00

11:00

Check-out / Encerramento

28/10/09 Dia 9
Hotel: NH Brussels
Segunda Carrefour de l'Europe
Viagem de Retorno

+

Conferir Vôos Individuais
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Valores
Viagem Cervejeira 2019

Pacotes
Pacote por pessoa (condição DBL*)

EUR 2.450,00

Pacote por pessoa (condição SGL**)

EUR 3.520,00

*DBL: quarto compartilhado para duas pessoas
**SGL: quarto individual

Formas de Pagamento e Descontos
Parcelado

+

30% de entrada e saldo em até 6x
sem juros
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Boa Viagem
Viagem Cervejeira 2019
Aproveitem ao máximo o passeio, o roteiro foi desenhado para agradar tanto os amantes
da cerveja como quem gosta de gastronomia e viagem. Teremos alguns dias intensos de
visitas a cervejarias, mas também tempo livre para aproveitar outras atrações nas cidades.
Os belgas são muito receptivos a turistas. E o seu grande forte é se comunicar com
facilidade em vários idiomas. Falar inglês, por mais básico que seja, é o suficiente para se
aproveitar em muito a viagem. Apesar deles serem receptivos a turistas, é necessário se
dirigir aos belgas com muita edução, sempre pedir por favor e obrigado antes de
perguntar qualquer coisa. Assim não haverá estresse cultural e a viagem será tranquila.
Aproveito para passar aqui algumas rápidas dicas de “etiqueta” para ser melhor recebido
na Bélgica.

Dicas rápidas para evitar estresse cultural:
•

Ao entrar em qualquer estabelecimento; seja recepção de hotel, restaurante, loja,
cervejaria, dentro de um taxi, aonde for; diga primeiramente: Bom dia / tarde /
noite! (“Good Morning / Afternoon / Evening”). E agradeça e diga até logo ao sair:
“Thank you, see you"

•

Nunca chame o garçon* de “garçon”, muito menos com gestos ou assobios.
Chame de: “Please, Sir” (para homem) ou “Please, Madam” (para mulher) por mais
novo que o atendente pareça ser. *Garçon quer dizer menino em francês, um dos
idiomas oficiais da Bélgica.

•

Sempre que for passar por uma multidão ou for entrar na frente de uma pessoa
para, por exemplo, pegar algo em uma prateleira de loja, peça: Com licença
(“Excuse me” ou “Pardon me”).

•

O Europeu, de uma maneira em geral, respeita muito o espaço da outra pessoa,
portanto como dica, evite falar alto em um espaço público como museus,
restaurantes ou lanchonetes.

•

Não tente falar em francês na parte Flemish (Flandres) e nem arriscar palavras em
Flemish na parte francesa (Valônia). Inglês, por mais básico que seja o seu domínio,
será melhor entendido e apreciado.
BOA VIAGEM!
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