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JUNHO   VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Varsóvia

DIA 2  ›  Varsóvia  ›  Czestochowa  ›  
Auschwitz  ›  Cracóvia   390 Kms

DIA 3  ›  Cracóvia  ›  Wieliczka  ›  Cracóvia
35 Kms

DIA 4  ›  Cracóvia  ›  Wadowice  ›  Wroclaw
320 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo 
regular com destino a Varsóvia, via Lisboa. Transporte até 
ao centro da maior cidade da Polónia, Varsóvia. Destaque 
para o seu centro histórico “Stare Miastro”, reconhecido 
como Património da Humanidade pela UNESCO. Passagem 
pela Igreja de Santa Cruz, pelo Palácio Presidencial, pela 
Estátua de Copérnico, monumento que homenageia o famoso 
astrónomo e matemático, pelo Museu dedicado a Frédéric 
Chopin e ainda pelo majestoso Palácio da Cultura e Ciência. 
Jantar. Alojamento no Mercure Hotel Warszawa Centrum 
 ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Czestochowa para 
visita ao Mosteiro de Jasna Góra, um dos mais importantes 
santuários Marianos na Europa, onde encontraremos 
o célebre quadro de Nossa Senhora de Czestochowa, 
conhecida como “A Virgem Negra”. Almoço. Prosseguimos a 
viagem para Auschwitz - Birkenau. Visita guiada ao antigo 
Campo de Concentração Nazi, um dos mais marcantes da 
II Guerra Mundial. Continuação para Cracóvia, cidade de 
grande herança cultural e histórica e uma das mais antigas do 
país. Jantar. Alojamento no Novotel Krakow Centrum  
ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, passeio pelo 
encantador centro histórico de Cracóvia, classificado como 
Património Mundial da UNESCO, sobreviveu a duas grandes 
guerras mundiais, conservando nos dias de hoje as mais 
belas construções de estilo gótico, barroco e renascentista. 
Destaque para a surpreendente do Praça do Mercado com a 
emblemática Basílica de Santa Maria e o Sukiennice, famoso 
mercado de tecidos. Prosseguimos até à colina de Wawel 
para conhecer o Castelo (visita exterior) e a Catedral de 
Wawel, local onde o Papa João Paulo II foi ordenado bispo. 
Almoço. Pela tarde, curta viagem para visita às Minas de Sal 
de Wieliczka, classificadas Património Natural e Cultural da 
UNESCO, um mundo infindável de túneis com lagos, galerias 
e ainda capelas repletas de estátuas esculpidas em sal, fruto 
do trabalho de dezenas de gerações de mineiros locais. 
Regresso a Cracóvia.  Jantar em típico com animação musical. 
Alojamento. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Wroclaw com uma 
breve paragem em Wadowice, cidade natal do Papa João 
Paulo II, onde teremos a oportunidade de conhecer a Basílica 
da Apresentação da Bem-Aventurada Virgem Maria, na 
qual Karol Wojtyla foi batizado, exatamente ao lado da casa 
onde nasceu e viveu. Continuação para Wroclaw, a “Veneza 
Polaca”. Almoço. Visita na cidade dos contos de fada, epíteto 
que ganhou devido à sua característica arquitetura e aos seus 
mais de 200 gnomos que se escondem ao longo das suas 
ruelas. Destaque para lugares como o Bairro dos Judeus, 
local onde a cidade ganha cor, vida e animação, a Praça do 
Mercado, o edifício da Câmara Municipal, a Igreja de Santa 
Elizabete e a Catedral de São João Batista, reconstruída após 
ter sofrido sérios danos durante a II Guerra Mundial. Jantar. 
Alojamento no Hotel Scandic Wrocław  ou similar. 

DIA 8  ›  Varsóvia  ›  Lisboa ou Porto

DIA 7  ›  Gdansk  ›  Varsóvia   340 Kms

DIA 5  ›  Wroclaw  ›  Torún  ›  Gdansk  345 Kms

DIA 6  ›  Gdansk  ›  Malbork  ›  Sopot  ›  
Gdansk   240 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades 
de caráter pessoal, sugerimos um agradável passeio pelo 
Mercado da Cidade Velha ou uma subida à torre do Taras 
Widokowy (não incluído) para uma vista soberba sobre o 
Rio Vístula. Em horário a indicar localmente, transfer ao 
aeroporto de Varsóvia para embarque no voo regular com 
destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos 
nossos serviços. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Varsóvia. 
Almoço. Continuação das visitas pela capital polaca, com 
a entrada no majestoso Castelo Real de Varsóvia, antiga 
residência oficial família real polaca. Seguindo-se a visita ao 
imponente Palácio de Winalów, conhecido como “Versalhes 
da Polónia”. Tempo para um passeio pelo Parque Lazienki, 
onde podemos encontrar o monumento mais célebre de 
Chopin, a Casa Branca, o Palácio Belvedere e o Templo de 

Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem para Torún, 
terra natal do astrónomo Nicolau Copérnico. Passeio a pé 
pela cidade medieval fundada pela Ordem dos Cavaleiros 

Pequeno-almoço no hotel. Passeio a pé pelo centro histórico 
onde destacamos o Portão Verde, edifício construído com 
a finalidade de servir de residência oficial da monarquia 
polaca, a Porta Dourada, a Igreja de Santa Catarina e a basílica 
gótica de Santa Maria (visitas exteriores). Na rua do grande 
Mercado, repleta de edifícios com fachadas pitorescas e 
muitas esplanadas, encontraremos a Câmara Municipal, a 
Fonte de Neptuno e a Corte de Artús, antigo centro da vida 
social onde mercadores e locais negociavam e uma das 
construções mais belas da cidade. Pela marginal do antigo 
porto de Gdsank, iremos apreciar o grande guindaste, 
símbolo histórico da cidade. Almoço. Visita ao Centro 
Europeu da Solidariedade, berço do movimento sindicalista 
Solidanorsc liderado por Lech Walesa, responsável pelo fim 
do poder do bloco comunista. Partida para a cidade medieval 
de Malbork. Visita ao impressionante Castelo de Malbork, 
a maior fortaleza Teutónica da Europa, classificado como 
Património da Humanidade pela UNESCO. Tempo para um 
agradável passeio por Sopot, famosa estância balnear da 
Polónia. Regresso a Gdansk num navio pirata com jantar a 
bordo para uma experiência memorável. Alojamento. 

Teutónicos, e reconhecida como Património Mundial da 
UNESCO. Destaque para a Torre Inclinada (Krzywa Wieza), 
a Catedral onde Copérnico foi batizado, e a Igreja de Santa 
Catarina de Alexandria. Almoço. Continuação para Gdansk, 
outrora importante marco estratégico nas rotas da Liga 
Hanseática. Jantar. Alojamento no Mercure Hotel Gdańsk 
Stare Miasto  ou similar. 

Polónia, 
história &

cultura
Um país repleto e traçado pela história mundial, palco de grandes e 

emblemáticos acontecimentos. Dos passos do Papa João Paulo II, passando pelo 
legado das diversas correntes artísticas até chegar aos principais marcos da II 

Guerra Mundial, percorra o grande exemplo de resistência e independência. 

Diana (visitas exteriores). Passagem ainda pelo Túmulo do 
Soldado Desconhecido. Jantar. Alojamento no  Mercure Hotel 
Warszawa Centrum  ou similar.

1. CENTRO HISTÓRICO, CRACÓVIA

2. ESTÁTUA PEQUENA SEREIRA, VARSÓVIA 3. AUSCHWITZ 4. CENTRO HISTÓRICO, WROCLAW

23 Partidas de 
Lisboa ou Porto
8 dias › 7 noites de alojamento
de 19 a 26 de Junho

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) - Lisboa (03h55) - Varsóvia
• Varsóvia (04h10) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 40€ ** (Partida de Lisboa); 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em Varsóvia, 
Cracóvia, Auschwitz, Wroclaw, Torún e Gdansk;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 7 jantares;
› Entrada no Mosteiro de Jasna Góra em 
Czestochowa; Minas de Sal de Wieliczka, Campo 
de Concentração de Auschwitz (inclui sistema de 
áudio), Castelo de Malbork; Catedral de Wawel; 
Basílica da Apresentação da Bem-Aventurada 
Virgem Maria; Centro Europeu da Solidariedade 
em Gdansk; Palácio de Wilanów e Castelo Real em 
Varsóvia;
› Cruzeiro desde Sopot até Gdansk (duração 
aproximada 01h30)
› Seguro de Viagem – 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

Duplo

Single

Crianças *

   1.685€

   2.105€

   1.265€

10 13

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

Suplemento de partida do Porto  25€


