
País ponte entre a Europa ocidental e oriental, 
aqui convivem a modernidade com antigas 
povoações medievais. Uma viagem através 
da História Polaca, visitando as cidades 
históricas e classificadas pela UNESCO 
como Património da Humanidade.

Varsóvia e
Cracóvia

1º DIA – PORTO OU 
LISBOA – VARSÓVIA

Comparência no aeroporto 
escolhido, e embarque 

em voo Tap com destino 
a Varsóvia. Chegada pelas 

14h25 e saída para o centro da 
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; a 
Praça do Mercado; o Memorial do Gheto Judaico; 
o Monumento da Revolta de Varsóvia e o Parque 
Lazienki com o monumento a Chopin. Jantar e 
alojamento Hotel Novotel Centrum 4* ou similar.

2º DIA – VARSÓVIA – CZESTOCHOWA – 
CRACÓVIA
De manhã, continuamos as visitas à capital Polaca. 
Passeio pedonal pelo centro 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. Saímos para sul, com 
destino ao Santuário de Nossa Senhora Negra em 
Czestochowa. Almoço em restaurante local. Visita 
guiada, ao centro da vida religiosa da Polónia e 
um símbolo para todos os polacos. Situado numa 
colina, esconde a milagrosa imagem de Nossa 
Senhora com Menino Jesus. Todo os anos e desde 
há seculos, que milhares peregrinam até aqui. 
Continuação para Cracóvia. Jantar e alojamento 
no Hotel Metropolis Design 4*, ou similar.

3º DIA – CRACÓVIA – MINAS DE SAL WIELICZKA 
– CRACÓVIA
Visita guiada a Cracóvia, a antiga capital do Reino 
Polaco, um dos impérios europeus mais poderosos 

na época medieval. Súbida da Colina de Wawel 
com o Castelo Real e a catedral – o lugar de 
coroação e do último repouso dos reis polacos. 
Passeamos pela Cidade Velha (Stare Miasto) com 
a sua Praça Maior – a mais extensa da Europa e 
com edifícios de vários estilos; a Igreja Mariana 
(Kosciol Mariacki) com seu famoso altar – obra 
do genial escultor Vito Stoss; a medieval Loja dos 
Tecidos; o Collegium Maius – o mais antigo edifício 
da Universidade Jaguelônica; a Torre da Câmara 
Municipal, um olhar para a muralha antiga perto 
da Porta de São Floriano e da Barbacã. Almoço 
no centro histórico. Saída para visita das Minas de 
Sal de Wieliczka, das 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. 
Regresso a Cracóvia. Jantar e alojamento.

4º DIA – CRACÓVIA – OSWIECIM (AUSCHWITZ / 
BIRKENAU) - VARSÓVIA
Continuação das visitas a Cracóvia, e algum tempo 
livre. 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. Almoço 
em restaurante local. De tarde viajamos de regresso 
até Varsóvia. Check-in no Novotel Centrum 4* 
ou similar. Saída em autocarro para jantar típico 
folclore polaco. Alojamento no Hotel.

5º DIA – VARSÓVIA – LISBOA
Dia livre na cidade para actividades de carácter 
particular. Sugerimos visitar o Museu da Revolta; 
o Museu da História dos Judeus Polacos; o 
Castelo Real; o Centro de Ciências Copérnico; 
subir ao Palácio da Cultura para as melhores 
vistas da cidade, passear pelo centro histórico, ou 
simplesmente fazer as últimas compras. Em hora a 
combinar localmente (meio da tarde), transporte 
para o aeroporto, e pelas 19h45 saída com destino 
a Lisboa. Chegada pelas 22h55.
Fim da viagem

Possibilidade de regresso ao Porto – sob consulta

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica, em voo 
regular TAP, com direito a uma mala de porão por 
pessoa até 20 kg, com taxas de aeroporto, segurança 
e combustível (40.8 €, a 01/02/2018 – sempre sujeitos 
a confirmação aquando da emissão dos bilhetes);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
• Acompanhamento de guia local polaco, de língua 
castelhana ou portuguesa (desde e até Varsóvia);
• Alojamento e pequeno-almoço, nos hotéis 
mencionados, ou similares;
• Pensão completa, desde o jantar do 1º, ao jantar do 
4º dia (7 refeições – 3 almoços e 4 jantares);
• Todas as entradas / visitas / monumentos, conforme 
programa;
• Viagem em autocarro de turismo;
• Taxas hoteleiras e de cidade;
• Bolsa e Livro de viagem Tryvel;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro de Viagem – Multiviagens Base 
(cancelamento antecipado, assistência e interrupção);

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

Nota importante: A presente cotação está sujeita a 
reconfirmação mediante as disponibilidades de voo e hotéis 
à data da vossa reserva. Os valores acima apresentados 
poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/
ou eventuais novas taxas, tendo em conta a conjuntura 
internacional até ao momento da viagem.

13 A 17 JUNHO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

995€

210€

POLÓNIA


