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Desde 1.095 €
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A VARSÓVIA: DOMINGO
2018
Março
Abril
Maio
Junho

25
01, 15, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14

Dia 1º (Dom): Varsóvia
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e traslado ao
hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Seg): Varsóvia: Visita guiada e
passeio pelo Parque Lazienki.
Depois do café da manhã, visita de Varsóvia. Um
ambiente especial reina no centro antigo (Stare
Miasto), completamente reconstruído depois da
guerra e reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. As ruas estão cercadas
por edifícios dos séculos XV e XVIII e rodeadas
por muralhas com fossas e barbacãs. A Praça do
Mercado é de grande beleza. As construções
que rodeiam as ruas formam a Via Real são em
sua maior parte edifícios históricos. Visita por
dentro Palácio Real, que ao longo de sua história tem sido constantemente remodulados e
ampliados. Foi a residência dos reis polacos e
depois da Dieta, o parlamento polaco, as numerosas salas e o gabinete de marmore são um
testemunho do extremo refinamento da época.
Continuação ao parque Lazienki. Almoço durante a excursão. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 3º (Ter): Varsóvia / Torun / Poznan
(430 Km)
Café da manhã e saída até Torun. Visita guiada
desta cidade situada às margens do rio Vístula.
Torun é um povoado natal de Nicolás Copérnico
e incluído na lista de cidades Patrimônio da
Humanidade da UNESCO desde 1997. A composição da Praça Maior e as ruas que seguem
sendo as mesmas a mais de 700 anos. Almoço e
continuação até Poznan. Restante da tarde livre
na cidade. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 4º (Qua): Poznan / Wroclaw, a «Veneza Polaca». (289 Km)
Café da manhã e visita guiada de Poznan com
guia local. Admirarmos a Catedral de Ostrów
Tumski (entradas incluídas), a Igreja de San Estanislao e de Santa Magdalena e a velha Praça do
Mercado, e a impressionante prefeitura que preside elegantemente a Praça Principal. Almoço.
Saída até Wroclaw, a “Veneza polaca”. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 5º (Qui): Wroclaw / Cracóvia
Café da manhã e visita guiada de Wroclaw, bela
cidade onde mais de 100 pontes e passarelas
atravessam o Oder e suas ramificações. No centro da Gran Plaza (Rynek) está a prefeitura gótica (Ratusz), um dos mais grandes da Europa,
autêntica pela arquitetura profana de Silesia
com seus pináculos e seu relógio astronômico.
Veremos também a catedral gótica (entrada
NÃO incluída), assim como a Universidade (visita por fora), pela qual passaram numerosos
prêmios Nobel. Almoço. Continuação a Cracóvia. Chegada a Cracóvia, visita do bairro judio.
Jantar e acomodação no hotel. *Opcional (com
suplemento) Jantar judaico acompanhado de
música típica.

Resto da tarde livre para compras, passear ou
para realizar visita opcional (com suplemento) ao
campo de concentração de Auschwitz. Jantar e
acomodação no hotel na Cracóvia.
Dia 7º (Sáb): Cracóvia / Opção Wiwliczka / Varsóvia
Café da manhã e manhã livre na Cracóvia. Possibilidade de fazer uma excursão opcional a Wieliczka para visitar as minas de sal. Reconhecidas
como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
e exploradas desde o século XIII, eram tão valiosas que foram fortificadas no século XIV. As
maravilhosas salas, dependências, capelas e estátuas da idade média, estão unidas por 120km
de galerias escavadas a 9 níveis que alcançam
137 metros de profundidade. Almoço e saída à
Varsóvia. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): 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 6º (Sex): Cracóvia
Café da manhã e dia dedicado a visita de Cracóvia. Reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é uma das mais belas
cidades do mundo. Visita do centro com a Praça
do Mercado e da fortaleza de Wawel. A antiga
residência dos reis polacos, Castelo Florentino
e catedral gótica. Almoço em curso da visita.
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Categoria

Temporada Única

Sup. Apto. Indiv.

Tour 8 dias:
Varsóvia / Varsóvia
Iti CE309

Categ. Única

1.095

430

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

Torun
2+1 Varsóvia

Poznan 1
Wroclaw 1

Cracóvia 2

SI

Serviços incluídos

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de
categoria primeira.
• 6 almoços e 6 jantares nos hotéis (sem bebidas).
• Transporte em ônibus e guia acompanhante
durante todo itinerário.
• As visitas previstas no programa.
• Entradas e outros serviços incluídos: Varsóvia:
Palácio Real // Poznan: Catedral // Cracóvia:
Castelo e Catedral do Wawel (***As saídas indicadas de abril e outubro visitarão em Varsóvia
o Castelo Wilanow ao invés do Palácio Real de
Varsóvia ***).
• Seguro de proteção e assistência de viagem
MAPAPLUS.
Hotéis Previstos ou similares
Cidades

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

$

POLÔNIA

Cat. Primera e Turista

Varsóvia

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

Poznan

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

Wroclaw

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

Cracóvia

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

NOTAS:
• NOTAS: o programa poderá ser realizado em sentido inverso. O itinerário poderá sofrer modificações,
mas o conteúdo do programa de visitas e entradas
serão sempre respeitados
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