
1º DIA – LISBOA / VARSÓVIA
Comparência no aeroporto cerca de 

120 minutos antes do horário do voo. 
Formalidades de embarque e partida 

pelas 11h20 em voo TAP Air Portugal 
com destino à Capital Polaca. Refeição a 

bordo l total 3h55mins de voo. Chegada 
a Varsóvia pelas 16h15. Varsóvia que antes 

de ter sido destruída pelos bombardeamen-
tos no decorrer da segunda Guerra Mundial, 

já era uma importante cidade europeia, com 
uma intensa vida cosmopolita. Reerguida dos 

escombros, mal a paz regressou, tem vindo ao 
longo dos anos a adquirir a imponência de outro-

ra, espraiando-se ao longo das duas margens do 
rio Vístula. Assistência local no desembarque e inicio 

da visita panorâmica da cidade, com um passeio a 
pé pelo Parque Real de Lazienki, onde para além de 

presenciarmos um monumento em honra do compo-
sitor Chopin, iremos apreciar a beleza e serenidade do 

maior parque de Varsóvia, com 80 hectares de área ma-
ravilhosamente preservada. A maior atração arquitetónica 

deste jardim é o Palácio da Água, o qual iremos visitar no 
seu exterior, e que é um dos melhores exemplos da arquite-

tura neoclássica Polaca. Construído no séc. XVII inicialmente 
com função de termas, daí a origem do nome Lazienki, que 

significa “banhos” em polaco, foi convertido anos mais tarde 
na residência de Verão do Rei Stanislaw August Poniatowski. 

Após a visita do jardim, concerto de Chopin num dos palácios da 
cidade. Ao final da tarde check in no Hotel Radisson Sobieski 4**** 

ou similar. Jantar no Hotel. Alojamento.

2º DIA – VARSÓVIA
Pequeno almoço no hotel e manhã dedicada a um passeio a pé na 

Praça da Cidade Velha, totalmente reconstruída após a II Grande Guer-
ra e incluída na lista do património Mundial UNESCO, da Basilica de S. 
João Baptista, o antigo Ghetto Judeo com o memorial às vitimas do na-
zismo, a Praça Umschlag e a famosa Rua Mila. Almoço em restaurante. 
De tarde, destaque entre outros locais para o ‘Caminho Real’ que une a 
zona moderna da cidade com a antiga e onde encontramos a Praça do 
Castelo onde está situada a antiga Residência Oficial dos Reis Polacos 
(Castelo Real), que é hoje considerado Património Mundial da Unesco 
e que alberga hoje um interessante museu que iremos visitar; da Praça 
do Mercado, e da Rua Krakowskie Przedmiescie, uma das principais da 
cidade e onde se encontra o monumento a Copérnico…Em hora a deter-
minar saída para jantar em restaurante com folclore e musica tradicional. 
Regresso ao hotel e alojamento.

3º DIA – VARSÓVIA / SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ 
/ CRACÓVIA
Após pequeno-almoço seguimos em direcção a Czestochowa, um dos 
lugares mais importantes do cristianismo, e que é visitado por 4 a 5 
milhões de peregrinos anualmente. É de salientar que só em Lourdes 
e Fátima os peregrinos atingem um número superior de visitantes. Vi-
sita do Mosteiro dos Padres Paulinos onde poderemos ver a famosa e 
mundialmente devotada imagem de Maria de Czestochowa, a “Virgem 
Negra”, venerada na Polónia como a “Rainha da Polónia” e que viria a 
tornar-se símbolo do país. Almoço em restaurante. De tarde, continu-
ação para Auschwitz tenebroso documento de história, onde de uma 
forma minuciosamente programada, milhões de seres humanos foram 
exterminados. Visita do maior campo de concentração Nazi e do seu 
Museu. O campo de Auschwitz / Birkenau foi fundado em 1940 e em 
Junho do mesmo ano recebia 728 polacos, os seus primeiros prisioneiros 
políticos. Saída de Auschwitz em direcção a Cracóvia, uma das maiores 
cidades do país, classificada Património da Humanidade pela UNESCO. 
Check in no Krakow Puro Hotel 4**** ou similar. Jantar em restaurante e 
alojamento no Hotel.

4º DIA – CRACÓVIA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída do Hotel para visita às Minas de 
sal gema de Wieliczka. Para visitar a mina desce-se num elevador a uma 
profundidade de 125 metros abaixo do chão. É um monumento único 
na história da indústria, com muitos lagos subterrâneos, galerias e ca-
pelas escavadas no sal pelos mineiros polacos, durante os 700 anos de 
existência da mina. Está também classificada Património da Humanida-
de pela UNESCO. Almoço em restaurante. De tarde, visita da cidade de 
Cracóvia, nomeadamente o bairro onde foi feito grande parte do filme 
“A Lista de Schindler”, visita ainda do Monte Wavel onde se encontra o 
Castelo Real, sede dos reis polacos, visita do interior da Catedral onde 
foi bispo Carol Woitila, o Papa João Paulo II, a Praça do Mercado com as 
suas inúmeras esplanadas e o velho mercado com grande variedade de 
artesanato. Visita ainda da Igreja de Santa Maria chamada Igreja Mariacki. 

À noite, jantar em restaurante, acompanhado de musica Klesmer tradi-
cional judaica. Regresso ao hotel e alojamento.

5º DIA – CRACÓVIA / WROCLAW / DRESDEN
Pequeno-almoço no hotel e partida para Wroclaw. Chegada e almoço 
em restaurante. De tarde, visita de Wroclaw, cidade famosa pelas suas 
Igrejas de estilo Gótico, rodeadas por Museus e Casas de estilo renascen-
tista. Visita da Catedral localizada na parte histórica da cidade – Ostrow 
Tumski Catedral. Continuação para Dresden. Chegada ao Dresden Holi-
day Inn Hotel 4**** ou similar e check in. Jantar e alojamento no Hotel.

6º DIA – DRESDEN
Após o pequeno almoço no Hotel, visita de Dresden, pérola alemã com 
o seu centro histórico e as suas igrejas barrocas, os seus museus de arte 
e a sua ópera grandiosa daria uma capital administrativa perfeita para os 
Aliados. Na madrugada desse 13 de Fevereiro de 1945, 796 aviões britâni-
cos largaram 4500 toneladas de explosivos e bombas incendiárias sobre 
a cidade, morrendo mais de 100.000 pessoas. O centro histórico desa-
pareceu instantaneamente, consumido pelas chamas. A Igreja de Nossa 
Senhora – Frauenkirche – é um dos símbolos mais famosos da reconstru-
ção de Dresden. Mas durante décadas, as suas ruínas foram preservadas 
como símbolo da destruição aliada pelo regime da Alemanha de Leste 
que proibiu as obras. Em 1955, a restaurada Igreja da Cruz Sagrada, Kreu-
zkirche, foi inaugurada. Durante o percurso, visitaremos o conjunto barro-
co “Zwinger” ícone da cidade, a Ópera Semper, a antiga Catedral Católica 
e num muro do castelo o painel de mosaicos de porcelana de Meissen 
representando “A procissão dos Duques”. Almoço em restaurante. De 
tarde, visita do National Park da Suiça Saxónica (Schasische Schweiz). 
São mais de 36.000 hectares de floresta e montanhas, percorridos por 
400 Km. O parque é formado por vales, canions, formações rochosas e 
existem também espécies raras de animais, árvores que nascem sobre as 
rochas… enfim um parque que vale a pena conhecer… Regresso ao hotel 
a Dresden. Jantar e alojamento.

7º DIA – DRESDEN / BERLIN
Após o pequeno almoço no Hotel, partida para Berlin a capital da Ale-
manha e símbolo da Guerra Fria que até 1989 ficou dividida pelo “muro 
da vergonha” entre a parte dominada pela URSS a leste e a pertencente 
à RFA a oeste. Chegada a Berlim, almoço em restaurante. De tarde, início 
da visita da cidade hoje dotada de um urbanismo moderno e de uma 
vida económica e cultural dinâmicas. Cidade onde se mistura de forma 
sábia o antigo com o moderno, numa autêntica lição de história e de 
urbanismo: os restos do muro “da vergonha”, o “Reichstag” (exterior), 
a Porta de Brandenburgo, o conjunto monumental Unter den Linden, a 
Alexanderplatz, o famoso Check Point Charlie (controlo fronteiriço entre 
as zonas americana e russa durante a ocupação) e o Gendarmenmarket. 
Check in no Hotel Ramada Berlin Mitte 4**** ou similar. Jantar no Hotel 
e alojamento.

8º DIA – BERLIN
Após o pequeno almoço no Hotel, saída para Potsdam, pequena cidade 
que pertenceu à Alemanha Democrática, é mundialmente conhecida 
pelo seu legado histórico como residência dos reis da Prússia. Visita do 
Novo Palácio de Potsdam (Neues Palais) é um antigo palácio Real da 
Prússia que fica no lado oeste do Parque Real de Sanssouci. É conside-
rado o último grande palácio barroco prussiano. Os jardins deste palácio 
albergam inúmeras construções, formando um conjunto notável, que 
foram conservados durante a ocupação comunista. Passagem pelos Jar-
dins de Sanssouci classificados como Património Mundial da Humanida-
de em 1990, sob a proteção da UNESCO. Estes palácios são, atualmente, 
visitados cada ano por mais de dois milhões de pessoas vindas de todo 
o mundo. Regresso a Berlim e almoço em restaurante. De tarde, visita do 
Museu Pergamom um dos museus da Ilha dos Museus e o seu projeto 
foi desenhado por Alfred Messel e Ludwig Hoffmen, que se inspiraram 
no Altar de Pérgamo para o planear. A sua construção demorou cerca 
de vinte anos, tendo tido ínício em 1910 e fim em 1930. Hoje em dia, este 
magnífico museu está organizado em 3 partes: A colecção de arte da 
antiguidade clássica, Museu do Antigo Oriente Próximo, que, para além 
da grandiosa Porta de Ishtar, Museu de arte Islâmica, com destaque para 
a Fachada de Mshatta, um palácio do século VIII descoberto na actual 
Jordânia, bem como excelentes exemplares de artes decorativas islâ-
micas. À noite saída do hotel para jantar de despedida na mais famosa 
cervejaria alemã, a Hofbrauhaus com animação de música típica alemã. 
Regresso ao hotel e alojamento.

9º DIA – BERLIN / LISBOA
Pequeno almoço no Hotel e manhã livre para atividades de carácter pes-
soal. Check out do Hotel às 12h00 e transfer para o aeroporto de Berlim. 
Assistência nas formalidades de embarque. 14h25 – partida em voo regu-
lar da Tap com destino a Lisboa. 17h05 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto 
Humberto Delgado.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um elemento da TRYVEL durante 
toda a viagem;
• Bolsa de documentação ( incluindo livro de viagem e 
saco Tryvel;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Varsóvia + Berlim / Lisboa, em voos regulares 
da TAP Air Portugal com direito ao transporte gratuito de 
23Kg de bagagem de porão;
• 8 noites de alojamento em Hoteis de Categoria 4* 
Incluindo o pequeno almoço diário ;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no programa: 
Varsóvia : Royal Castle, Lazienki Royal Park, St. John’s, 
Umschlag Platz, Czestochowa: Jasna Gora Monastery, 
Auschwitz / Birkenau : museum, Wieliczka: minas de 
sal, Krakow: St.Mary’s, Wawel Royal Cathedral, Wawel 
Royal Chambers, Wrocław: panoramic, Dresden: Zwinger, 
Semper Oper, Sachsische Schweiz National Park, Berlin: 
Pergamon Museum, Cathedral, Potsdam: Neues Palais

– Recital de piano de música de Chopin num palácio 
em Varsóvia com taça de champanhe incluida no 
intervalo;
– Jantar com música folclorica em Varsóvia;
– Sistema obrigatório de head-phones no Museu de 
Auschwitz;
– Minas de Wieliczka;
– Concerto de música Klezmer durante jantar judeu 
em Cracóvia;
– Jantar com musica tipica alemã na Cervejaria 
Hofbrauhau

• Total 15 refeições durante o circuito;
• Guias locais falando em português ou espanhol;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 110,89€ (à data de 21.10.2016 – a reconfirmar 
e atualizar na altura da emissão da documentação) e 
todos os restantes impostos aplicáveis;
• Seguro Multiviagens;
• Auriculares para ouvir as explicações dos guias, durante 
toda a viagem;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído 
de forma expressa : bagageiros, bebidas às refeições; 
telefone, bar, mini bar, lavandaria, etc;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras.

DE 03 A 11 JULHO 2017

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.720€

250€

O Legado
e a Memória


