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1º DIA LISBOA OU PORTO / VARSÓVIA
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da hora 
da partida. Formalidades de embarque e saída em voo regular da 
TAP Air Portugal, com destino a Varsóvia. Chegada e desembar-
que assistido pelo guia privativo, de língua portuguesa, que acom-
panha a viagem desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de 
partida. Varsóvia, a capital polaca, que antes de ter sido destruída 
pelos bombardeamentos, no decorrer da Segunda Guerra Mun-
dial, já era uma importante cidade europeia, com uma intensa vida 
cosmopolita. Reerguida sobre os escombros, mal a paz regressou, 
tem vindo ao longo dos anos, a adquirir a imponência de outrora, 
espraiando-se ao longo das duas margens do rio Vístula. Trans-
porte ao Hotel Novotel Centrum Warszawa ****, ou similar. 
Jantar em restaurante local. Alojamento.

2º DIA VARSÓVIA
Após o pequeno-almoço buffet, visita da capital da Polónia, com 
guia local. Do nosso itinerário, consta um pequeno passeio a pé 
na Praça da Cidade Velha, totalmente construída após a II Grande 
Guerra e incluída na lista do Património Mundial da UNESCO, a 
gótica catedral de São João, o antigo Gueto Judeu com o Memo-
rial as vítimas do nazismo e a Praça Umschlag. Almoço em res-
taurante local. No final da refeição transporte ao hotel ou tempo 
livre para atividades a gosto pessoal com regresso livre ao hotel. 
À noite jantar típico, com dança e música polacas. Alojamento.

3º DIA VARSÓVIA / SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA 
/ AUSCHWITZ / CRACÓVIA
Pequeno-almoço buffet. Partida para Czestochowa, o maior cen-
tro de peregrinações deste país profundamente católico, onde 
visitamos o Mosteiro de Jasna Góra, um dos mais famosos santu-
ários marianos da Europa, que encerra a imagem de Nossa Senho-
ra, conhecida como a Virgem Negra, venerada como a “Rainha da 
Polónia” e que viria a tornar-se o símbolo do país. Almoço em res-
taurante local. Após o almoço seguimos em direção a Auschwitz. 
Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz, tenebroso docu-
mento da história, onde, de uma forma minuciosamente progra-
mada, milhões de seres humanos foram exterminados. Em hora a 
combinar saída em direção a Cracóvia, uma das maiores cidades 
do país, classificada Património da Humanidade pela UNESCO. 
Alojamento no Hotel Novotel City West Krakow ****, ou 
similar. Jantar em restaurante local.

4º DIA CRACÓVIA
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita às Minas de Sal 
de Wieliczka também classificadas pela UNESCO como Patrimó-
nio da Humanidade, autêntica cidade subterrânea feita de sal. Al-
moço em restaurante local. De tarde, visita, com guia local, desta 
histórica cidade (grande parte da visita é feita a pé), Património 

da Humanidade, nomeadamente: o bairro onde foi filmado gran-
de parte do filme “A Lista de Schindler “, o Monte Wavel com o 
Castelo Real e visita ao interior da Catedral onde foi bispo Carol 
Woitila, Papa João Paulo II, a Praça do Mercado com as suas inú-
meras esplanadas e floristas, o velho mercado com grande varie-
dade de artesanato e a Igreja de Santa Maria. À noite, jantar num 
restaurante judeu com música típica. Alojamento.

5º DIA CRACÓVIA / WROCLAW / DRESDEN
Pequeno-almoço buffet. De manhã partida para Wroclaw. À che-
gada, visita a esta bela e monumental cidade polaca, uma das mais 
ricas e encantadoras do país. Almoço incluído. Em hora a combi-
nar partida para a Alemanha, até à cidade de Dresden. Jantar e 
alojamento no Hotel Maritim Dresden ****, ou similar.

6º DIA DRESDEN / BERLIM
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica à famosa e cultural-
mente rica “Florença do Elba” da qual se destaca o passeio a pé 
pelas margens deste rio e através do rico conjunto monumental, 
nomeadamente, o extraordinário conjunto barroco Zwinger (ex-
-libris da cidade), a Ópera Semper, a antiga Catedral Católica e, 
num muro do Castelo, o impressionante painel de mosaicos de 
porcelana de Meissen “a Procissão dos Duques”, bem como o 
restante património histórico recuperado após o raide aéreo da 
noite de 13 para 14 de Fevereiro de 1945, no qual terão morrido 
mais de 100.000 pessoas. Almoço em restaurante local. Em hora 
a combinar partida para Berlim, uma das mais atrativas e dinâmi-
cas cidades da Europa. Alojamento no Hotel NH Berlin Alexan-
derplatz ****, ou similar. Jantar incluído.

7º DIA BERLIM / POTSDAM / BERLIM
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita com guia local 
a Potsdam e ao sumptuoso Neues Palais e Jardins de Sans Souci. 
Regresso a Berlim e almoço em restaurante local. De tarde, com 
o nosso guia local, damos início à visita panorâmica da capital da 
República Federal da Alemanha, símbolo da Guerra Fria, que até 
1989, ficou dividida pelo muro “da vergonha” entre a parte domi-
nada pela URSS a leste, e a pertencente à RFA a oeste. Destaque 
para a movimentada avenida Kurfurstendam, o Reichstag, a Porta 
de Brandenburgo, a zona monumental da avenida Unter den Lin-
den, a Alexanderplatz e o quarteirão Tiergarten. Alojamento no 
hotel. Jantar incluído.

8º DIA BERLIM / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar partida 
para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo 
regular da TAP Air Portugal, com destino a Lisboa ou Porto. Che-
gada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

POLÓNIA 
E ALEMANHA IMPERIAL

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

VARSÓVIA • SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA • AUSCHWITZ • CRACÓVIA • WIELICZKA • WROCLAW • DRESDEN • BERLIM • POTSDAM 

JUNHO 8 15 29
JULHO 6 20 27

DATAS DUPLO INDIVIDUAL criança

Jun + 6 e 27Jul € 1.690 € 1.950

€ 1.44020Jul + 10  
e 17Ago € 1.750 € 1.990
31Ago + 7Set € 1.790 € 2.190

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air Portu-
gal, de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem 
até 23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde o ae-

roporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
• Guias locais selecionados em Varsóvia – meio-dia de visita de cidade; 

Auschwitz, Minas de Sal de Wieliczka, Cracóvia, Berlim e Potsdam;
• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: Varsóvia, jantar 

típico com dança e música polacas, Czestochowa, Cracóvia – jantar em 
restaurante típico judeu; Wroclaw e Dresden;

• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis, exceto em Berlim e no Hotel 
Sportwelt em Radeberg (1 peça de bagagem por pessoa);

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 66

O PREÇO INCLUI

SUPLEMENTOS

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA 

8 12     13 7
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

VARSÓVIA CRACÓVIA DRESDEN BERLIM  
2 2 1 2

berlim AUSCHWITZ

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO 
conforme itinerário

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de Lis-
boa) (sujeito a alteração). Preço da criança (2-11 anos), comparti-
lhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas par-
tidas não garantidas)

Taxa de aviação saída do Porto € 25

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso garan-
tindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. Consulte 
itinerário detalhado em www.nortravel.pt. Na partida de 31Ago o alo-
jamento em Dresden será substituído pelo alojamento em Radeberg (a 
cerca de 20 km de Dresden) no Hotel Sportwelt ****, ou similar, e o 
alojamento em Berlim será no Hotel Victor’s Residenz ****, ou simi-
lar. Na partida de 7Set o alojamento em Berlim será no Hotel Victor’s 
Residenz ****, ou similar, o alojamento em Dresden será no Hotel 
Dorint Dresden ****, ou similar, e o alojamento em Cracóvia será no 
Hotel Galaxy ****, ou similar.
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