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Antuérpia é a segunda maior
cidadedaBélgicae temumdos
maioresportosdomundo, loca-
lizadoàsmargensdoRioEscal-
da. A cidade sempre teve gran-
de importância para o país e
ficou conhecida por ser o cen-
tro comercial de exportação e
lapidaçãodediamantes.
Antuérpia já foi um impor-

tantepólocomercialde tecidos,
na Idade Média. Atualmente é
amaior cidadedesta região, co-
nhecida na Bélgica comoFlan-
dres.Os vestígiosda IdadeMé-
dia ainda estão por aqui. No
centro velho da cidade pode-se
visitar váriospontosprincipais,
como o imponente prédio em
estilo gótico, da Prefeitura (a
Stadhuis),construídoem1564.
Nestamesma praça, que fica

no coraçãodestebairromedie-
val, podemos apreciar umabe-
líssima escultura em bronze,
do soldado Silvius Brabo que,
segundo contam, seria o sobri-
nho do Imperador Júlio César.
Tambémaoredordapraça ob-
servamos dezenas de casas do
século 16, conhecidas como
guildhouses,queeramasmora-
diasdostrabalhadoresecomer-
ciantes da época. Neste local
haviaaindaumfamosomerca-
dodecarne(século16),
O Vleeshuis e algumas casas

foram construídas com duas
cores de tijolos e pedras, que
dão a impressão de um dese-
nhodeumtoucinhodeporco.
Na Praça Verde, como é co-

nhecidaasegundamais impor-
tante área da cidade, está a Ca-
tedral de Nossa Senhora, que
abriga pinturas de Petrus Pau-
lus Rubens (pintor holandês,
1577-1640). A igreja gótica, do
século 14, é o maior templo da
Bélgica.Simplesmentemaravi-
lhosaobradearte, pordentro e
porfora.

RESTAURANTES

Nesta região também ficam os
restaurantes ao ar livre, bares e
lanchonetes. Você pode almo-
çar ou jantar numa caverna,
em estilo medieval, à luz de
velas e com bancos e mesas
rústicas, de madeira, tudo co-
monaIdadeMédia.Umrestau-
rante que chama a atenção pe-
la beleza e criatividade é o cha-
mado Het Elfde Gebod. Ele é
todo enfeitado com centenas
de estátuas de santos, de todos
ostamanhoseformatos.
Azulejos pintados àmãodão

um toque especial às escada-

rias e o lugar tem vários am-
bientes. Jáo cardápio é varia-
do, para todos os gostos, do
norte ao sul da Bélgica, ou
seja, carnes e frutos do mar.
E, é claro, as famosasbatatas-
fritas belgas (leia detalhes n o
boxsobreculinária).
Ah, e não deixe de fazer

umavisitaàEstaçãodeTrem.
Uma construção de ferro e
vidro, que foi reformada há
dois anos. Vale a pena confe-
rire tomarumcafépor lá!
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DESCONTOS E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente

no ato da reserva e são sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Preços por pessoa, em cabine dupla na categoria indicada,

somente parte marítima,ao câmbio referencial de R$ 1,67 de 30/07/2008,

sujeito à variação cambial na data do pagamento e à confirmação.

Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas.

*Tarifa PagueJÁ: exclusivo para reservas antecipadas.

A oferta da tarifa PagueJÁ é limitada. Condição não cumulativa

a outras, exceto desconto CostaClub.Quando não mais disponível a

Tarifa PagueJÁ, consulte a MelhorTarifa: disponibilidades e tarifas

sujeitas a alteração sem prévio aviso.Consulte as regras e

condições específicas no CATÁLOGO ANUAL 2008/2009.

**NAVIO + FÁCIL linha de crédito, com juros especiais e desconto

em folha, exclusivo para aposentados, pensionistas do INSS e

servidores públicos. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo

Banco FIBRA.Consulte convênios credenciados.

Navios construídos na Itália,
com bandeira italiana,desde sempre.

EscolhaCosta.

Escolha seu cruzeiro
pela embalagem e pelo conteúdo.

Um cruzeiro perfeito ao Prata?
Este é o roteiro. Este é o navio.

CostaMediterranea
Cruzeiros de 9 noites para Buenos Aires,
com pernoite. Minicruzeiros de 3 noites.

Natal, 9 noites e Reveillon, 9 noites.

Somente marítimo,por pessoa,
a partir deUS$ 1.399 ou economize 2%

5x R$453,90 sem entrada
cat. I3 (31 JAN 2009 - PRATA ALL’ITALIANA - Santos/Santos)

Somente marítimo,por pessoa,

a partir deUS$ 1.339 ou economize 18%

5x R$363,72 sem entrada
cat. I3 (8 MAR 2009 - ARRIVEDERCI - Santos/Santos)

9 noites,a partir de

US$1.089

9noites,a partir de

US$1.359

O maior navio da costa brasileira
volta para a Bahia,

o destino mais concorrido do verão.

CostaMagica
Cruzeiros de 6 e 7 noites para Salvador.

Minicruzeiros de 3 e 4 noites.
Natal, 6 noites e Reveillon, 7 noites.

Somente marítimo,por pessoa,
a partir deUS$ 1.079 ou economize 18%

5x R$293,58 sem entrada
cat. I2 (31 JAN 2009 - BAHIA BEM-ESTAR - Santos/Santos)

Somente marítimo,por pessoa,

a partir deUS$ 359 ou economize 16%

5x R$99,86 sem entrada
cat. I1 (9 MAR 2009 - MINI VI - Santos/Santos)

3 noites,a partir de

US$299

7noites,a partir de

US$879

ORLA TURISMO
CENTRO

133219-6614
www.orlaturismo.com.br

VASCO DA GAMA TURISMO
CENTRO

133213-8600
www.vascodagamaturismo.com.br

ARMANDO VIAGENS
CENTRO

133235-4418
armandoviagens@litoral.com.br

BRANCO TURISMO
GONZAGA

133285-3737
sac@novabranco.com.br

CASTUR TURISMO
VILA MELO

133569-7000
www.castur.com.br

LOPES TUR
GONZAGA

133284-2400
lopesturismo@uol.com.br

MARINGÁ TURISMO
GONZAGA

133285-5414
maringa@maringaturismo.com.br

MENDES TURISMO
MIRAMAR SHOPPING

133208-9000
www.mendestur.com.br

A Costa pensa em tudo
para que você só pense em

aproveitar suas férias.
• COSTA CLUB, 5% DESCONTO

• 5x EM R$, SEM ENTRADA, SEM JUROS
• Tarifa PagueJÁ* ou MELHOR TARIFA

• TRAVEL ACE • NAVIO+FÁCIL**

Últimos Lugares
Natal Italiano

Costa Magica,6 noites, Santos, 21/12/2008.
Costa Mediterranea,

9 noites, Santos, 17/12/2008.

Somente marítimo,por pessoa:

5x R$387,10 sem entrada
cat. I5 (Costa Magica - 21 DEZ 2008 - 6 NOITES - Santos/Santos)

Consulte também REVEILLON

6 noites,a partir de

US$1.159

Verão 2008/2009
Costa Magica

Costa Mediterranea
Costa Romantica

Amaior oferta
de varandas

da costa brasileira.

Consulte seu
agente de viagens.

www.costacruzeiros.com.br

BÉLGICA. Segunda maior cidade do país, ela ainda é conhecida como centro de exportação comercial, por meio do porto

Antuérpia tembrilhodediamante

Museus
Sevocêtivermaisumdiaparaficar
naAntuérpia,valeapenavisitar
algunsmuseus.Entreeles,o
KoninklijkMuseumvoorSchone
Kunsten,comumabelíssima
coleçãodearteantigaemoderna,
incluindoaspinturasdeRubense
VanDyck.Rubensviveuetrabalhou
seusúltimos30anosnacidade.
Assim,aquivocêpodevisitaressa
casa,queeratambémseuestúdio
(Rubernshuis).OMuseudo
Diamante(DiamondMuseum),que
ficapertodaEstaçãoCentralde
trem,tambéméalgoimperdível.

O Het Elfde Gebod é enfeitado com centenas de estátuas de santos

Gótica, a Catedral de Nossa Senhora é o maior templo da Bélgica

Destaque

1 2

-1- A Praça Verde é o endereço certo de quem gosta de comer e beber ao ar livre, nos mais variados tipos de restaurantes -2- A Estação de Trem, feita de ferro e vidro, também vale uma visita: reforma foi há 2 anos
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