WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

Varsóvia e
Cracóvia

POLÓNIA

1º DIA – PORTO OU
LISBOA / VARSÓVIA
Encontro no aeroporto
Francisco Sá Carneiro.
Pelas 06h30, saída em voo
TAP com destino a Lisboa.
Chegada pelas 07h30 e pelas 09h30, continuação com
destino a Varsóvia. Chegada
pelas 14h25. Formalidades de
desembarque e transporte para
a cidade.
Visita panorâmica de Varsóvia com
guia local: a capital da Polónia deve
ser concebida pela história que a
marcou, uma cidade completamente
destruída no final da Segunda Guerra
Mundial e reconstruída nos anos pós-guerra. A parte antiga é uma reconstrução exacta, inscrita na lista da UNESCO.
Outras partes da cidade refletem a herança
dos 50 anos de comunismo – principalmente a arquitetura do realismo socialista. Mas
outra face de Varsóvia é de uma cidade dinâmica, moderna, com arranha-céus e todas
as caraterísticas de uma metrópole europeia.
Destaque para a Via Imperial, com todas as
suas famosas estátuas; o Memorial do Gheto
Judaico; o Monumento da Revolta de Varsóvia e o Parque Lazienki com o monumento a
Chopin. Chegada ao Hotel Radisson Blu Sobieski 4*, ou similar para check-in. Jantar e
alojamento.

medieval Loja dos Tecidos e a Torre da Câmara Municipal. Ao fim da tarde, transfer ao hotel. Check-in no Hotel Best Western Premier
4*, ou similar. Jantar e alojamento.

2º DIA – VARSÓVIA / CRACÓVIA
Transfer a Warszawa Centralna, e pelas
09h50, partida em comboio para Cracóvia,
com chegada às 12h08. Almoço em restaurante local. De tarde, visita da cidade, Património da Unesco, com guia local: Cracóvia,
a antiga capital do Reino Polaco, um dos
impérios europeus mais poderosos na época
medieval. Subida da Colina de Wawel, com o
Castelo Real e a Catedral – o lugar de coroação e do último repouso dos reis polacos.
Um passeio pela Cidade Velha (Stare Miasto)
com a sua Praça Maior – a mais extensa da
Europa e edifícios de vários estilos, a Igreja
Mariana (Kosciol Mariacki) com seu famoso
altar – obra do genial escultor Vito Stoss, a

4º DIA – CRACÓVIA / VARSÓVIA / LISBOA
OU PORTO
Saída para a estação de comboios. Embarque pelas 07h41, para comboio de regresso a
Varsóvia. Chegada pelas 10h02 e transfere ao
centro histórico. Passeio pedonal, com guia
local, pelo centro de Varsóvia, com destaque
para a parte antiga da cidade, com a Praça
do Castelo Real, Barbican – muralhas antigas,
a Catedral de São João Baptista, a Praça do
mercado e as suas pitorescas ruelas e pracetas. Almoço num restaurante local. Após este,
transfere ao aeroporto, e pelas 15h15 saída
em voo TAP com destino a Lisboa. Escala e
pelas 21h00 continuação para o Porto.
Chegada pelas 22h00.

3º DIA – CRACOVIA – MINA DE SAL DE WIELICZKA – OSWIECIM / AUSCHWITZ – CRACÓVIA
Saída para visita, com guia local, das Minas
de Sal de Wieliczka, as mais antigas do mundo – um monumento único da cultura industrial da Europa. É praticamente uma cidade
subterrânea, com lagos, câmaras, poços e
esculturas talhadas no sal-gema durante
os séculos da existência da mina. Um lugar
visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico),
Johann Wolfgang von Goethe, Boleslaw Prus,
Karol Wojtyla, e muitos outros. A mina foi
declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO já em 1978. Visita inclui o elevador
para descer e subir, e também o museu das
salinas de Wieliczka. Almoço em restaurante
local. Saída para Oświęcim, e visita ao território do ex-campo de concentração e extermínio, construído pelos nazis alemães durante
a ocupação da Polónia, na Segunda Guerra
Mundial. É um tenebroso documento de história, onde de uma forma minuciosamente
programada, milhões de seres humanos foram exterminados, de várias nacionalidades
e etnias, na maioria judeus. Regresso a Cracóvia para jantar em restaurante local, com
show de folclore polaco. Alojamento.

DE 22 A 25 JUNHO 2017
MIN 25 PARTICIPANTES
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN
(SÓCIOS BFC)
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN
(NÃO SÓCIOS BFC)
SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

845€

880€
140€

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos
regulares TAP Porto ou Lisboa / Varsóvia / Lisboa
ou Porto, com direito ao transporte de 23 kgs de
bagagem;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
mencionados, ou similares;
• Pensão Completa, desde o jantar do 1º ao almoço do
4º dia (3 almoços e 3 jantares); Cada almoço inclui: 01
prato de sopa ou salada, prato principal, sobremesa,
agua e pão;
• Jantar típico com folclore polaco;
• Guia acompanhante Tryvel durante todo o circuito;
• Guia local de língua Portuguesa em todo o circuito;
• Guias para todas as visitas:
• Varsóvia – com guia local, entrada a Catedral de São
João – livre (opcional: entrada ao Castelo Real: 6,00€
por pessoa, com pré- reserva);
• Cracóvia – com guia local e entradas incluídas na
Catedral de Wawel, túmulos reais;
• Igreja de Nª Srª na Praça de Mercado;
• Mina de Sal em Wieliczka – com guia local, entrada
e auriculares obrigatórios incluídos, subida e descida
no elevador;
• Auschwitz e Auschwitz-Birkenau – com guia local,
entrada e auriculares obrigatórios incluídas;
• Circuito em autocarro de turismo, conforme
programa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens Base – capital 30.000 €;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível –
68.89 €, sempre sujeito a reconfirmação aquando
emissão dos bilhetes;
• Bolsa de Viagem Tryvel e Livro de Viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros;
• Tudo o que não esteja mencionado
como incluído.

