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Polônia Completa

Desde 1.225 €

9 Dias

Visitando: Varsóvia / Gdansk / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracóvia / Varsóvia

+

Saídas 2018

6

14

A VARSÓVIA: SÁBADO
2018
Junho
Julho

23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
Setembro

04, 11, 18, 25
01

Dia 1º (Sáb): Varsóvia
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e traslado
ao hotel. Dia livre para o primeiro contato com a
cidade. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Dom): Varsóvia / Gdansk
Café da manhã e visita guiada por Varsóvia. Uma
atmosfera especial reina na cidade velha (Stare
Miasto), completamente reconstruída após a
guerra e reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. As ruas são cercadas por
edifícios dos séculos XV e XVIII e por restos de
paredes com poços e barbacanas. A Praça do
Mercado é belíssima. Os edifícios que reúnem as
ruas que formam a Vía Real são principalmente
edifícios históricos. Visita interna do Palácio Real,
que ao longo da sua história foi constantemente
remodelada e expandida. Esta foi a residência
dos reis poloneses e, após a Dieta - o Parlamento polonês, as salas numerosas e o armário
de mármore são um testemunho do extremo
refinamento desta época. Partida para Gdansk.
Almoço a caminho. Jantar e acomodação no
hotel em Gdansk.
Dia 3º (Seg): Gdansk
Café da manhã e manhã dedicada à visita de
Gdansk, uma das mais antigas cidades da Polônia, localizada na costa do Mar Báltico e um dos
portos mais antigos do país. Visitaremos a ponte
dourada, a Câmara Municipal, a Basílica de Santa
Maria etc. Almoço e tarde livre. Opcional (com
suplemento): Excursão ao Castelo Malbork com
visita guiada. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 4º (Ter): Gdansk / Torun / Poznan
Café da manhã, e saída até Torun. Visita guiada
a esta cidade localizada nas margens do rio Vís-

Dia 5º (Qua): Poznan / Wroclaw
Café da manhã e visita de Poznan, a metrópole
do oeste polonês com guia local. Admire a Catedral de Ostrów Tumski (entrada incluída), a Igreja
de San Estanislao e Santa Magdalena e a antiga
Praça do Mercado e você ficará impressionado
com a majestosa prefeitura que preside elegantemente a Praça Principal. Almoço em Poznan.
Continuação da viagem até Wroclaw. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 6º (Qui): Wroclaw / Cracóvia
Café da manhã e visita guiada a Wroclaw, bela
cidade onde mais de 100 pontes e passarelas
atravessam o Oder e suas ramificações. No
centro da Grande Praça (Rynek) é a Câmara
Municipal gótica (Ratusz), uma das maiores da
Europa, uma autêntica pérola da arquitetura
profana da Silésia com seus pináculos e relógio
astronômico. Você também verá a catedral, obraprima gótica (entrada NÃO incluída), bem como
a Universidade (visita externa), que passou por
numerosos prêmios Nobel. Almoço. Continue
até Cracóvia. Após a chegada, visite o bairro
judeu. Jantar e acomodação no hotel. Opcional
(com suplemento): Jantar judaico acompanhado
de música típica.

a Cracóvia. Reconhecido como Património
Mundial pela UNESCO, é uma das cidades
mais bonitas do mundo. Visite o centro com a
Praça do Mercado e a fortaleza de Wawel. A
antiga residência dos reis poloneses que é a cidadela do tempo, castelo florentino e catedral
gótica. Almoço no decorrer da visita. Restante
da tarde livre para fazer compras ou caminhar
pela cidade. Visita opcional (com suplemento)
de Auschwitz (campo de concentração), sujeito à
disponibilidade. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 8º (Sábado): Cracóvia / Opcional:
Wieliczka / Varsóvia
Café da manhã e manhã livre em Cracóvia. Opcional (com suplemento): possibilidade de fazer
uma excursão a Wieliczka para visitar as minas
de sal gemas, reconhecidas como Patrimônio
Mundial pela UNESCO. Almoço e partida para
Varsóvia. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 9º (Domingo): Varsóvia
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs

Dia 7º (Sex): Cracóvia
Café da manhã e dia dedicado à visita guiada

Tour

Categoria

Temporada Única

Sup. Apto. Indiv.

Tour 9 dias:
Varsóvia / Varsóvia
Iti CE308

Categ. Única

1.225

500

Europa Central e Europa do Leste

Gdansk 2
POLÔNIA

Torun
Poznan 1

1+1 Varsóvia

Wroclaw 1
Cracóvia 1

SI

Wieliczka

Serviços incluídos

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet em hotéis
de categoria primeira.
• 7 almoços e 7 jantares nos hotéis (sem bebidas).
• Transporte em ônibus e guia acompanhante
durante todo o itinerário.
• Visitas previstas no programa.
• Entradas e serviços incluídos: Varsóvia: Palácio
Real / Gdansk: Basílica / Poznan: Catedral /
Cracóvia: Castelo e Catedral de Wawel
• Proteção e assistência MAPAPLUS
Hotéis Previstos ou similares
Cidades

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

$

136

tula. Torun é o local de nascimento de Nicolau
Copérnico e está incluída na lista das cidades
do Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1997.
A composição da praça principal e das ruas
adjacentes ainda é a mesma de 700 anos atrás.
Almoço e continuação da viagem até Poznan.
Jantar e acomodação no hotel.

Cat. Primera y Turista

Varsóvia

Golden Tulip (4*) / Mercure (4*) /
Radisson Sobieski (4*) / Double Tree (4*)

Gdansk

Focus (4*) / City Center (4*) /
Golden Tulip Gdansk (4*) / Puro Gdansk (4*)

Poznan

Novotel Centrum (4*) / NH Poznan (4*) /
Ilonn (4*) / Puro Poznan (4*)

Wroclaw

HP Park Plaza (4*) / Haston City (4*) /
Best Western (4*) / Invite (4*)

Cracóvia

Golden Tulip Kazimierz (4*) / Swing (4*) /
Novotel City (4*) / BW Premier (4*)

NOTAS:
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

