
PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em voo 
regular da Tap Air Portugal para o percurso Lisboa 
/Varsóvia / Lisboa, com direito ao transporte de 23 
Kgs de bagagem;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(59,46€ à data de 16.01.2018 – a reconfirmar e 
atualizar na altura da emissão da documentação);
• Assistência e transporte privativo dos Aeroportos /
Hotéis e vice-versa;
• 7 noites de alojamento em hotéis de 4 estrelas, 
mencionados ou similares, com pequeno-almoço 
incluído;
• Programa de 8 dias em regime de pensão completa 
num total de 14 refeições (7 almoços e 7 jantares);
• Circuito em autocarro de turismo com ar 
condicionado;
• Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas 
por guia local em português ou espanhol, incluindo 
entradas nos monumentos visitados;
• Acompanhamento por representante da Tryvel;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de documentação e Saco Tryvel;

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

POLÓNIA

5 A 12 AGOSTO DE 2018

A Polónia tem no seu espólio locais ricos, cujas 
histórias se confundem com a história do 
holocausto, mas também com a do progresso, 
patentes na sua arquitetura urbana, na sua 
história e cultura. Deixe-se surpreender por 
grandiosos monumentos, neste que é um 
programa que combina as cidades mais 
importantes do país.

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

Lisboa 2 horas antes da partida. 
Assistência nas formalidades 

de embarque e partida pelas 
09h30, em voo de carreira regular 

da Tap Air Portugal para Varsóvia. 
Chegada pelas 14h25, formalidades 

de desembarque e inicio da visita 
panorâmica ao centro de Varsóvia, 

passando pelo Largo da “Rota Real” e 
atravessando as principais ruas com as 

suas numerosas igrejas, monumentos, 
edifícios históricos e palácios, muitos dos 

quais atualmente são sede de ministérios 
e embaixadas. Continuação para a Cidade 

Velha, com a pitoresca Praça do Mercado, a 
Catedral de São João, a Praça do Castelo e o 

Barbacan. Finalizamos no Hotel Golden Tulip 
Warsow Centre 4****. Jantar e alojamento.

2.º DIA – VARSÓVIA / MALBORK / GDANSK
Após o pequeno-almoço, saída em direção ao 

Castelo de Malbork, exemplo clássico de uma 
fortaleza medieval. O maior castelo do mundo 

construído em ladrilho de estilo gótico báltico e 
um dos mais impressionantes do seu tipo na Europa. 
O castelo e o seu museu fazem parte da Lista de 
Património da Humanidade da UNESCO. Continuação 
para Gdansk. Chegada ao Hotel Gdansk Mercure Old 
Town 4****, distribuição dos quartos e almoço. De 
tarde, visita panorâmica da cidade de Gdansk, pérola da 
arquitetura, com bonitos edifícios e um centro histórico 
muito original. A cidade conserva antigas fortificações 
das maiores da Europa com os seus portos e artilharias 
históricas. Visita da Rua Dluga, a Fonte de Neptuno, 
a Mansão de Artus, a câmara Municipal e a Igreja de 
Santa Maria. Regresso ao hotel no fim da tarde. Jantar 
e alojamento.

3.º DIA – GDANSK / TORÚN / POZNAN
Pequeno-almoço e saída para Poznan. Pelo caminho 
visitaremos a cidade de Torun, famosa por ter mais 
de 300 monumentos inscritos na história da arte da 
Europa. A composição da sua Praça Maior e das ruas 
adjacentes continua a mesma desde há 700 anos. 
Almoço e saída para Poznan. Chegada ao Hotel Poznan 
Mercure Centre 4****. Distribuição dos quartos, jantar 
e alojamento.

4.º DIA – POZNAN / WROCLAW
Pequeno-almoço no hotel e inicio da visita da cidade 
conhecida por ser o berço da nação polaca e de ser 
a residência dos burgueses polacos. Por ordem do 
ex-presidente da nação, Lech Kaczynski, foi declarada 
conjunto histórico. Almoço. De tarde, saída para 
Wroclaw, também conhecida como Breslavia. Situada 
aos pés das Montanhas Sudete, Wroclaw é uma das 
cidades mais antigas e bonitas da Polónia, conta com 
uma história tormentosa e interessante, em que se 
entrelaçaram as influências alemãs, austríacas e checas. 

Destacamos a Praça do Mercado, uma das maiores 
da Europa. A cidade está edificada sobre várias ilhas 
unidas por mais de cem pontes. Jantar e alojamento no 
Hotel Qubus 4****.

5.º DIA – WROCLAW / AUSCHWITZ / CRACÓVIA
Após o pequeno-almoço saída em direção a Auschwitz 
para visitar o Campo de Concentração. Será um 
encontro com o terrível passado da época nazi e o 
extermínio dos povos eslavos e judeus. O museu, 
símbolo dos mártires, é constituído por um imenso 
conjunto de barracões que conservam os pertences das 
vitimas. Continuação para Cracóvia. Chegada ao Hotel 
Krakow Lwowska 4****. Jantar e alojamento.

6.º DIA – CRACÓVIA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica de Cracóvia. Esta 
cidade é considerada a mais bela da Polónia, capital 
do país desde o séc. XI ao XVI é centro cultural do 
país, onde poderemos comtemplar um ambiente 
realmente histórico. Cracóvia salvou-se da destruição 
durante a 2ª Grande Guerra Mundial. Destacamos dos 
seus monumentos a colina de Wawel, o Castelo Real, 
a Catedral gótica, o centro histórico com a Praça do 
Mercado, uma das maiores da Europa e que alberga 
o Mercado dos Panos. Visita da Catedral de São 
Venceslao, o maior monumento da cidade e a maior 
igreja Gótica do país, sede da coroação de todos os 
reis da polónia. Almoço. De tarde, visita às Minas de Sal 
de Wieliczka, uma maravilha única no mundo, incluída 
na lista de Património da Humanidade da UNESCO. 
Regresso ao hotel ao final do dia. Jantar e alojamento.

7.º DIA – CRACÓVIA / CZESTOCHOWA / VARSÓVIA
Após o pequeno-almoço, saída para Czestochowa. 
Visita do Santuário de Jasna Gora, na parte ocidental da 
cidade, chamada já no séc. XIV “Velha Czestochowa”, 
encontra-se numa colina de 293 metros, concedida aos 
monges de São Paulo chegados da Hungria em 1382. 
Em cima da mesma ergue-se um conjunto de edifícios 
do Santuário e do Mosteiro, rodeado de muralhas e 
parques a que deram o nome de Jasna Gora. Almoço. 
De tarde, regresso a Varsóvia. Jantar e alojamento no 
Hotel Warsow Golden Tulip 4****.

8.º DIA – VARSÓVIA / LISBOA
Após o pequeno-almoço, continuamos com a visita 
de Varsóvia. Visitaremos o maravilhoso Parque de 
Lazienki, um dos mais impressionantes da Europa, 
onde podemos encontrar o monumento ao compositor 
Federico Chopin e alguns belos palácios e interessantes 
pavilhões; o Palácio da Ilha, O Palácio Belvedere, o 
anfiteatro, a casa branca o templo de Diana, entre 
outros. A maioria destes edifícios foram transformados 
em Museus nas últimas décadas. Almoço no centro. 
Tempo livre atá à hora de ir para o aeroporto. Transfer 
para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida 
em voo Tap às 19h05 com destino a Lisboa. Chegada a 
Lisboa pelas 22h20.

FIM DA VIAGEM

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO
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SUPLEMENTO 
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