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CAPITAIS DA POLÓNIA
OUTUBRO 19 A ABRIL 20

A partir de

1.165
POR PESSOA

€* pt.tui.com

TUI, NÚMERO 1 NO MUNDO DAS VIAGENS

*O preço inclui: Voo regular em classe económica; 7 noites de alojamento, em regime de alojamento e pequeno-almoço; 4 almoços e 
2 jantares; visitas e entradas de acordo com o itinerário com guia em espanhol; transferes  em minibus com ar condicionado (excepto a 
ligação Cracóvia – Wroclaw – Varsóvia que poderá ser efectuada em comboio) ; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de combustível 
(56€ - sujeitas a alterações até à data de emissão dos bilhetes).
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Capitais da Polónia
Varsóvia, Czetochowa, Cracóvia, Zakopane, Auschwitz e Wroclaw

Outubro 19 a Abril 20
8 Dias / 7 Noites - Desde 1.165€ por pessoa

Saídas 2019 – Aos Sábados 

Out’19: 12 e 26; Nov’19: 02; 09; 23 e 30; Dez’19: 07; 21* e 28*; Jan’20: 04; Fev’20: 08 e 29; Mar’20: 21 e 28; Abr’20: 04 e 11

Dia 1 – Portugal / Varsóvia
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Varsóvia. Chegada e 
transfere para o hotel. Alojamento. 

Dia 2 – Varsóvia
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída para visita guiada pela cidade de Varsóvia. Começaremos pelo Palácio da Cultura 
e da Ciência, os Jardins Reais de Lazienki, o parque mais importante e distinto da capital polaca onde se situa o monumento dedicado a 
Fréderic Chopin, junto de uma variedade de esculturas e palácios sendo o mais importante o Palácio sobre a Água. De seguida, passagem por 
alguns dos lugares que foram marcados pelo martírio da ocupação Nazi-Alemã, onde vai ser possível ver o monumento dos Heróis do Gueto, 
Umschlagplatz, lugar de deportação dos Judeus. Seguimos pela Rota Real, a Universidade de Varsóvia, o Palácio do Presidente, Castelo Real.  
Continuaremos com um passeio pela zona antiga da cidade, considerada Património da Humanidade pela UNESCO. 
De seguida, visita ao Museu Fotoplastikon onde poderá ter uma visão da cidade de Varsóvia antes e depois da II Guerra Mundial. Degustação 
de um copo de Nalewka (bebida típica polaca que se assemelha a um licor).  Almoço incluído. Restante tarde livre. Alojamento.

Opcional: Recital de piano de Fréderic Chopin

Dia 3 – Varsóvia / Czetochowa / Cracóvia 
Pequeno-almoço e em hora a combinar localmente, partida com destino a Cracóvia. Pelo caminho efetuaremos uma paragem em Czestochowa, 
local onde está o Santuário de Jasna Gorá e a imagem da Virgem Negra – Patrona da Polónia. Almoço. Continuação da viagem até Cracóvia. 
Chegada e alojamento. Pela noite passeio pela zona antiga da cidade considerada Património mundial pela UNESCO.
Obs: Na saida de 21 e 28 de Dezembro o almoço será trocado por jantar com espetáculo de música folclórica. 

Dia 4 - Cracóvia
Pequeno-almoço. Visita guiada pela zona antiga da cidade para visitar a colina de Wawel e a sua catedral. Passagem ainda pelo Castelo de Wawel, 
o Collegium Maius – Universidade mais antiga da Polónia, onde estudou Nicolau Copérnico (entrada não incluída). Continuação pela cidade 
velha onde passaremos pela Praça do Mercado e visitaremos a Basílica de Santa Maria, onde poderemos observar o majestoso altar de Wit 
Stworz. Tempo para ouvir o toque do trompetista, chamado “Hejnal”. Vamos também provar um copo de vinho quente, chamado “Grzaniec”, 
ideal para aquecer, é uma bebida de culto na Polónia. Almoço e tarde livre. Jantar com música folclórica. Alojamento.

Opcional: Visita às Minas de Sal de Wieliczka, considerada Património Mundial pela UNESCO, escavada na segunda metade do século XIII. 
Descerá a uma profundidade de 135 metros para percorrer, aproximadamente 2 km em 2 horas, onde poderá ver galerias e câmaras subterrâneas 
ocasionalmente interrompidas por lagos salinos.
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Dia 5 – Cracóvia / Zakopane / Cracóvia
Pequeno-almoço. Partida até Zakopane e visita a esta aldeia localizada nas montanhas Tatra, famosa entre os aficcionados de desportos de 
inverno e também entre os conhecedores de arte e arquitectura. Tanto na cidade como nos seus arredores destaca-se a sua arquitectura original 
de madeira, visivel em inúmeras casas e igrejas. Passeio pela rua Krupowki e visita a uma das igrejas de madeira da aldeia. Degustação do queijo 
montanhês tipíco desta região – Oscypek. Almoço em restaurante local com copo de vinho quente. Regresso a Cracóvia. Alojamento.

Opcional 1: Passeio de trenó pela neve com cavalos (visita sujeita às condições climatéricas) 
Opcional 2: Subida à colina de Gubalowka de funicular, onde poderá observar uma vista panorâmica da Montanha Tatra e de Zakopane.

Dia 6 – Cracóvia / Auschwitz / Wroclaw
Pequeno-almoço. Partida para Oswiecim para visita ao museu Auschwitz-Birkenau, antigo campo de concentração Nazi.  Algum tempo livre para 
almoçar (não incluído). Continuação da viagem até Wroclaw. Chegada, alojamento e tarde livre. Mais tarde, jantar incluído.
Obs: A ligação Cracóvia – Wroclaw poderá ser feita de comboio em 2ª classe.
 

Dia 7 – Wroclaw / Varsóvia
Pequeno-almoço e de seguida visita à cidade: Universidade de Wroclaw e à Aula Leopoldina. Será possível ver a Torre Matemática, a Praça 
Principal, a casa de Hansel e Gretel. Continuação com passeio à ilha de Ostrow Tumski onde se encontra a Catedral de S. João Baptista.  Almoço. 
Partida para Varsóvia. Chegada e alojamento.
Obs: A ligação Cracóvia – Wroclaw poderá ser feita de comboio – 2ª classe.

Dia 8 – Varsóvia / Portugal
Pequeno-almoço. À hora prevista transfere para o aeroporto. Embarque em voo de regresso. Chegada.

Datas

Hotéis Previstos ou Similares

Preço por pessoa em quarto duplo

12 Out 19 - 11 Abr 20

Suplemento obrigatório Jantar Fim de Ano: 110 € por pessoa 

Varsóvia
Hotel Polonia Palace

Hotel Inx DesignCracóvia

Hotel Mercure Centrum

Hotel Galaxy

Wroclaw

Hotel Metropolis Design

Hotel Jana Pawla II

1.165  €

Os nossos preços incluem: Voo regular em classe económica; 7 noites de alojamento, em regime de alojamento e pequeno-almoço; 4 
almoços e 2 jantares; visitas e entradas de acordo com o itinerário com guia em espanhol; transferes  em minibus com ar condicionado 
(excepto a ligação Cracóvia – Wroclaw – Varsóvia que poderá ser efectuada em comboio) ; seguro de viagem; taxas de aeroporto e de 
combustível (56€ - sujeitas a alterações até à data de emissão dos bilhetes).

O nosso preço não incluem: Suplementos para outras classes de reserva; extras de carácter pessoal; qualquer serviço não mencionado 
no programa.

Preços sujeitos a alteração e reservas sujeitas a disponibilidade
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