
A Alma da 
Polónia
Com Chopin, 
monumentalidade e 
a essência de um povo

1º DIA – LISBOA / VAR-
SÓVIA

Comparência dos parti-
cipantes no aeroporto de 

Lisboa 2h antes da partida. 
Assistência nas formalidades 

de embarque assistidas pelo 
representante da Tryvel que 

acompanha grupo. Acolhimento 
pelos nossos serviços e transfer 

para o centro da cidade. Check in 
e alojamento no Hotel Polonia Pa-

lace 4*. Tempo livre. Jantar no hotel.

2º DIA – VARSÓVIA
Pequeno almoço no hotel e saída para 

visita da cidade de Varsóvia, com des-
taque para: a Via Imperial, com todas 

as suas famosas estátuas, monumentos 
e igrejas; o parque do Palácio Real de Ve-

rão – Lazienki; o monumento de Fryderyk 
Chopin e para a parte antiga da cidade, com 

a Praça do Castelo Real, Barbican – muralhas 
antigas, a catedral de São João Baptista, Pra-

ça do mercado e as suas pitorescas ruelas e 
pracetas. Almoço num restaurante local. De tar-

de, visita de Zelazowa Wola, local onde nasceu 
Fryderyk Chopin e onde hoje se situa um Museu 

dedicado à sua vida e obra. Regresso a Varsóvia. 
Jantar num restaurante local e alojamento no hotel.

3º DIA – VARSÓVIA / GDANSK
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio rá-
pido (Pendolino) de Varsóvia para Gdansk. Visita 
panorâmica à parte antiga da cidade de Gdansk 
com destaque para a Rua Dluga, para a Fonte de 
Neptuno, Corte de Artus. Almoço antes ou depois 
da visita, dependendo da hora de chegada a Gda-
nsk. Alojamento no Hotel Gdansk 5*. Jantar no ho-
tel ou num restaurante local.

4º DIA – GDANSK / MALBORK / MIKOLAKI
Pequeno almoço no hotel, partida para a cidade de 
Malbork e visita ao imponente Forte e Complexo de 
3 Castelos dos Cavaleiros Teutónicos situados nas 
margens do rio Nogat. Almoço num restaurante lo-
cal e partida para a cidade de Mikolak,i na região de 
“Mil Lagos” – Mazury. Jantar e check in no Hotel St 
Bruno em Giżycko 4*.

5º DIA – MIKOLAKI / LUBLIN
Pequeno almoço no hotel e saída para uma visita 
guiada aos pontos mais interessantes da região de 
Mazury com um pequeno cruzeiro nos lagos. Almo-
ço num restaurante local e partida para Lublin. Jan-
tar e check in no Hotel Europa 4* em Lublin.

6º DIA – LUBLIN / KAZIMIERZ DOLNY / SANDO-
MIERZ / CRACÓVIA
Pequeno almoço no hotel e saída para uma visita 
panorâmica pela cidade de Lublin, com destaque 
para a parte antiga da cidade, considerada uma 
das mais interessantes da Polónia e para o Castelo/
Capela da Santa Trindade. Partida para Kazimierz 
Dolny, que se destaca pelo seu ambiente mágico 
e riquezas dos antigos mercadores. Almoço num 
restaurante local e visita guiada da cidade. Partida 
para uma visita curta de Sandomierz, uma cidade 
que encanta pela pitoresca localização, no alto de 

um penhasco, na margem do rio Vístula. Partida 
para Cracóvia. Check in e jantar no hotel ou num 
restaurante local. Alojamento no Hotel Indigo 4* em 
Cracóvia.

7º DIA – CRACÓVIA / WIELICZKA / CRACÓVIA
Pequeno almoço no hotel. Visita a Cracóvia, in-
cluindo o Monte com castelo Wawel, o tesouro das 
memórias nacionais e um dos monumentos mais 
valiosos na Polónia. Visita às câmaras do Castelo 
Real, á parte antiga da cidade, à Barbican, à Porta 
Florianska e ao Collegium Maius courtyard na Uni-
versidade de Jagiellonian, a mais antiga da Euro-
pa. Visita à praça do mercado, considerada a maior 
praça medieval da Europa, à Cloth Hall (Sukiennice) 
e entrada à Igreja de Santa Maria. Almoço num res-
taurante local. Excursão às minas de sal em Wie-
liczka, consideradas Património da Humanidade 
pela UNESCO e únicas do seu género no Mundo. 
Check in e jantar no hotel ou num restaurante local.

8º DIA – CRACÓVIA / AUSCHWITZ / CRACÓVIA
Pequeno almoço no hotel e saída em excursão para 
Auschwitz e visita ao campo de concentração nazi 
da IIª Guerra Mundial. Almoço num restaurante lo-
cal. Visita a pé pelo Bairro Judeu em Cracóvia. Jan-
tar no hotel ou num restaurante local.

9º DIA – CRACÓVIA / CZESTOCHOWA / WRO-
CLAW
Pequeno almoço no hotel e partida para Wroclaw 
passando por Czestochowa. Visita ao Mosteiro de 
Jasna Gora em Czestochowa com a Virgem Negra. 
Almoço num restaurante local. Chegada a Wroclaw. 
Visita panorâmica da cidade, à parte antiga, com 
suas inúmeras casas pitorescas, ao mercado prin-
cipal, onde se situa o edifício da Câmara Municipal. 
Visita a Ostrow Tumski, a encantadora parte mais 
antiga da cidade, localizada na ilha do rio Warta, 
com destaque para Catedral de S. João Batista, 
obra-prima de gótico. Check in e jantar no hotel ou 
num restaurante local. Alojamento no Hotel Mono-
pol 5* em Wroclaw.

10º DIA – WROCLAW / POZNAN / GNIEZNO / TO-
RUN
Pequeno almoço no hotel. Partida para Poznan e vi-
sita panorâmica da cidade. Almoço num restauran-
te local. Partida para o berço da Polónia – Gniezno, 
para uma visita curta e continuação em direção a 
Torun. Check in no Hotel 1231 4* e jantar no hotel ou 
num restaurante local.

11º DIA – TORUN / VARSÓVIA
Pequeno almoço no hotel e saída para visita guia-
da a Torun, património da UNESCO. Visita à parte 
antiga da cidade, um exemplo único da arquitetura 
Gótica: igrejas, casas burguesas e muralhas. Visita à 
praça principal da parte antiga da cidade, onde se 
encontra a Câmara Municipal, a estátua de Nicolaus 
Copernicus e casa onde nasceu, hoje um Museu. Al-
moço num restaurante local. Partida em direção a 
Varsóvia. Check inno Hotel Polonia Palace 4* e jan-
tar no hotel ou num restaurante local.

12º DIA – VARSÓVIA / LISBOA
Pequeno almoço no hotel e manhã livre. Em hora 
a combinar localmente, transfer para o aeroporto.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Jolanta Nadulska 
durante a viagem;
• Acompanhamento por um elemento da Tryvel 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa /Varsóvia/ Lisboa, em voo regular TAP com 
direito a 1 peça de bagagem com 23 kg;
• 11 noites em hoteis de charme (a indicar) em regime 
de alojamento e pequeno almoço;
• Pensão completa – desde o jantar do primeiro dia ao 
pequeno almoço do último dia ;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais de expressão portuguesa ou espanhola;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
no montante de 61.40€ (à data de 26.01.2017 – a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras.

DE 3 A 14 DE SETEMBRO DE 2017

MIN 15  PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2.795 €

755 €

Este é um convite muito especial para descobrir o 
país encantador que é a Polónia. A história mile-
nar da Polónia é bem visível na cultura do seu 
povo. A Polónia, ao longo dos séculos foi muito 
afectada pelas variadíssimas catástrofes e “tra-
gédias” históricas (guerras, invasões, anexa-
ções…) mas apesar disso, grande parte do 
seu rico património prevaleceu, graças à 
perseverança e orgulho das suas gentes.

COM JOLANTA NADULSKA


