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1º Dia –02 Julho   Lisboa/Varsóvia (J)
Partida de Santarém para o Aeroporto de Lisboa. Assistência nas formalidades de 
embarque e partida em voo Tap às 09H20, com destino a Varsóvia. Chegada às 14H15 
ao Aeroporto F. Chopin. Encontro com o guia e breve panorâmica para conhecer a 
cidade. Transfere com assistência ao Novotel Warszawa Centrum 4*ou similar. Tempo 
livre. Jantar em restaurante local. Alojamento. 

2º Dia – 03 Julho   Varsóvia  (PA/A/J)
Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica de cidade incluindo a parte velha 
completamente destruída após 1944 e meticulosamente reconstruída depois da II 
guerra Mundial, hoje PATRIMONIO DA UNESCO, com a Praça do Castelo, Castelo Real, a 
Praça do Mercado, a Catedral de São João (onde eram coroados os Reis da Polónia), a 
Torre Barbacana e o Teatro Grand. Seguindo pela Rota Real, repleta de Estátuas, Igrejas 
e Residências Aristocráticas, chega-se ao Parque Lazienki com o Palácio sobre a água e o 
famoso monumento a Fréderic Chopin. Passagem pelo antigo gueto judaico, o 
Monumento da Libertação de Varsóvia e o túmulo do soldado desconhecido. Almoço 
em restaurante local. Tempo livre para passeio pelo centro. Concerto privado de Chopin 
no Palácio Szustra. Jantar em restaurante local. Alojamento. 

3º Dia –  04 Julho   Varsóvia/Czestochowa/Cracovia  (PA/A/J)
Pequeno-almoço no hotel. Check-out. Partida para Czestochowa. Almoço em 
restaurante local. Visita guiada  do  Santuário de Jasna Góra em Czestochowa, a capital 
espiritual da Polónia, com a Virgem Negra, centro de culto mariano. Partida para 
Cracóvia. Check in no Hotel Novotel Krakow Centrum. Jantar em restaurante local.
 
4º Dia- 05 Julho  Cracovia/Wieliczka  (PA/A/J)
Pequeno-almoço no hotel. Visita de Cidade de Cracóvia, antiga capital polaca, cidade 
dos reis e lugar das suas coroações e enterros, que fascina com os seus tesouros 
arquitetónicos e artísticos. Visita de cidade iniciando pela parte antiga. Praça do 
Mercado, uma das maiores e melhores preservadas da Europa, com uma área que 
permanece inalterada por quase 700 anos e contem o maior grupo de igrejas no centro 
de toda a Europa. Passagem pela Igreja de Santa Maria com o maior altar gótico do 
mundo, Catedral de Wawel, a Torre da Camara Municipal, e o famoso mercado dos 
tecidos. Passagem pela Capela da Coroaçao e aposentos reais. Passagem por alguns 
locais relacionados com João Paulo II, como o Palácio do Bispo, onde vivia Karol 
Wojtyla, a Igreja de St. Florian, onde foi vigário e a Igreja Franciscana local de oração 
favorito. Passagem pela Rua Francizkanska com a famosa janela do Papa,  Collegium 
Novum, o edifício principal da Universidade Jagiellonian, onde após a Segunda Guerra 
Mundial Karol Wojtyla lecionou em teologia; Palácio do Arcebispo, que foi sua casa por 
vários anos. Almoço em restaurante local. Após o almoço visita do bairro Judeu  
Kazimierz, pequeno fragmento do que foi a cidade judaica onde se destacam 2 
sinagogas. O filme “A Lista de Schindler” de Steven Spielberg foi filmado junto do Bairro 
de Kazimierz. A tarde excursão às Minas de Sal de Wieliczka, as mais antigas da Europa, 
um impressionante conjunto de câmaras, capelas e galerias subterrâneas, esculpidas 
em sal-gema, declarado património da UNESCO. A visita consiste em percorrer os 
trilhos debaixo da terra para ver as formações naturais e lagos subterrâneos, e as várias 
esculturas e capelas, entre elas a impressionante Capela de Santa Kinga. Regresso a 
Cracóvia. Jantar em restaurante local. Alojamento. 
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5º Dia 06 Julho Cracóvia / Zakopane/Cracóvia  (PA/A/J)
Pequeno-almoço no hotel. Partida para o sul do país, ate Zakopane, uma povoação nos 
montes Tatry, a estação de esqui mais importante da Polónia. Visita de meio dia de 
Zakopane. A excepcional beleza das paisagens montanhosas e a arquitectura das suas 
casa de madeira, fazem deste local um dos mais bonitos do país. Passeio pela principal 
rua pedonal de Krupowki,  o ponto de encontro de todos os visitantes. É vibrante e 
pitoresco, cheio de turistas ocupando os inúmeros cafés, restaurantes e lojas de 
souvenirs. Visita ao famoso Santuário, onde há uma cópia precisa de  Nossa Senhora de 
Fátima – Krzeptowki, O santuário em Krzeptowki, um local do culto da Virgem Maria, 
está intimamente relacionado a João Paulo II. O santuário foi criado em gratidão por 
salvar a vida de Karol Wojtyla na tentativa frustrada de assassinato em 13 de maio de 
1981. A parte mais antiga do complexo é a capela do Imaculado Coração da Virgem 
Maria, construída em 1951, com a estátua de Nossa Senhora de Fátima localizada no 
interior. Foi entregue ao cardeal Stefan Wyszynski pelo bispo de Fátima e, 
posteriormente, colocado na capela. Em 15 de outubro de 1961, Karol Wojtyla, bispo 
de Cracóvia naquela época, consagrou a capela e a estátua. Em 21 de outubro de 1987, 
o papa João Paulo II coroou a estátua de Nossa Senhora de Fátima. Almoce num 
restaurante tradicional de montanha para provar as especialidades serranas, ao som da 
musica local. Pela  tarde passeio de teleférico ate ao Monte Gubałowka para ver a bela 
paisagem de Zakopane. Regresso a Cracóvia. Jantar e alojamento. 

6º Dia – 07 Julho  Cracóvia (PA/A/J)
Pequeno-almoço no Hotel. Partida para Auschwitz. Visita guiada ao antigo Campo de 
Concentração em cuja porta ainda se pode ler em alemão, o lema, “ O Trabalho 
Libertar-vos-á”. Operando desde maio de 1940 a janeiro de 1945. Nesse período, o 
sistema de campos foi desenvolvido para mais de 50 subcampos, abusando da força de 
trabalho escrava dos prisioneiros de Auschwitz. Desde 1942, Birkenau foi escolhido para 
ser o centro de extermínio em massa dos judeus europeus. Estima-se que cerca de 1,3 
milhão de pessoas, principalmente judeus, foram assassinados em Auschwitz-Birkenau. 
Desde 1947, o território do antigo acampamento foi transformado em Museu Estadual. 
As estruturas anteriores dos campos remanescentes se espalharam por um vasto 
território, o número geral de vítimas e sua nacionalidade muito diversificada levaram 
Auschwitz a ser reconhecida como o principal símbolo do Holocausto no mundo. O 
campo tem aproximadamente 1 milhão de visitantes, por ano. Em 2005, foi criado o 
Centro Internacional de Educação sobre Auschwitz e o Holocausto, a fim de aumentar a 
consciencialização histórica sobre Shoa e promover valores de diálogo entre as nações. 
Almoço em restaurante local. Regresso a Cracóvia. Jantar no Bairro Judeu com musica 
típica. Alojamento.

7º Dia – 08 Julho   Cracóvia/Varsóvia (PA/A/J)
Pequeno-almoço no Hotel. Manha livre. Partida para Varsóvia. Almoço em restaurante 
local. Chegada a Varsóvia ao Hotel Mazurkas 4*. Jantar no Hotel com animação Folclore 
Polaco. Alojamento.

8º Dia – 09 Julho  Varsóvia/Lisboa
Pequeno-almoço no Hotel. Tempo livre. Às 12H0 transfere ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida com destino a Lisboa em voo Tap às 15H15. Chegada prevista às 
18H20. Transporte a Santarém.

 

O preço inclui:  Transporte privado Santarém/ Aeroporto de Lisboa/Santarém; Passagem Aérea TAP, Transporte de 23 kg de 
bagagem, Taxas de aeroporto de combustível e serviço a reconfirmar no acto de emissão; Transporte conforme programa; 
02 noites de alojamento em Varsóvia no Novotel Warszawa Centrum 4*ou similar, 4 noites de alojamento em Cracóvia no 
Novotel Krakow Centrum ou similar; 1 noite de alojamento em Varsóvia no Hotel Mazurkas 4* ou similar, guia a falar 
Português durante todo o percurso, Pensão completa: 7 pequenos-almoços, 6 almoços, 7 jantares (3 refeições com agua + 
café/chá); guias locais em Varsóvia, Jasna Gora, Cracóvia, Minas de Sal, Auschwitz ; Entradas: Castelo em Varsóvia, Igreja de 
Santa Maria, Catedral de Wawel, Wieliczka Minas, Jasna Gora, Sinagoga, teleférico de Gubalowka; Animação no almoço em 
Zakopane musica folclórica das terras altas, recital de piano de Chopin em Varsóvia,  animação folclore Polaco em Varsovia. 
IVA, Taxas hoteleiras de TURISMO e serviços, Seguro, Mínimo 30 pessoas

O preço não inclui: Bebidas às refeições. Quaisquer outros suplementos não mencionados no programa. Valor das taxas de 
Aeroporto sujeito a alteração a confirmar à data de emissão das Passagens Aéreas. 
Condições Gerais a consultar na nossa Agência. 

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO 1485,00€
Suplemento quarto single: + 285,00€ 
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