Visite-nos em: facebook.com/transalpinoviagens

POLÓNIA COMPLETA

Varsóvia, Cracóvia, Wieliczka, Auschwitz,
Wroclaw, Torún, Gdánsk, Malborg

Desde

Hotéis 4*
08 Dias / 07 Noites
Até 22 de Outubro de 2022

O preço inclui:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia
acompanhante em língua espanhola;
• 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 8 refeições;
• Transfers de chegada com assistência e transfer de
saída;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível - 59€ (suj.
a alteração);
• Seguro de viagem.

O preço não inclui:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.
Ref. LSN> Oferta sujeita a disponibilidade. Para mais informações consulte-nos.

€1325

Preço por Pessoa / Programa

A capital da Polónia conta-nos um pouco da
história da Europa Central, sobretudo a dos
terríveis anos da II Guerra Mundial. Uma
viagem por entre palácios e jardins à
descoberta da Varsóvia antiga – classificada
Património Mundial. Ali perto, na Rua Freta, fica
a casa de Marie Curie e uma bela igreja
dominicana. Mas nada parece ter força
suficiente para arrancar os grupos de turistas
do Bairro Antigo, à exceção de alguns palácios
dos séculos de esplendor (XVII e XVIII), como os
de Wilanów e Lazienki, que também se
encontram completamente reconstruídos e
abertos às visitas.
O Palácio de Wilanów, por exemplo, é um dos
mais importantes edifícios barrocos do país. O
exterior e os jardins valem a viagem –
sobretudo na época das tulipas e das magnólias
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POLÓNIA COMPLETA
1º Dia (Sex) – Lisboa, Porto ou Faro / Varsóvia
Voo com destino a Varsóvia. Assistência e transporte ao hotel. Reunião com o
guia na recepção. Jantar e Alojamento.
2º Dia (Sáb) – Varsóvia / Cracóvia
Vista panorâmica – cidade velha, completamente destruída após o
bombardeamento de 1944 e meticulosamente reconstruída; Praça do
mercado, Praça do Castelo, Catedral de São João, Torre Barbacanae Teatro
Grande; seguindo pela Rota Real repleta de estátuas, igrejas e residências
aristocráticas, chega-se ao Parque Real Lazienki com o Palácio Sobre a Água
e o monumento a Fréderic Chopin; passagem pelo antigo gueto judaico, pelo
monumento da Libertação de Varsóvia e pelo Túmulo do Soldado
Desconhecido. Almoço e viagem para Cracóvia. Alojamento.
3º Dia (Dom) – Cracóvia / Wieliczka / Cracóvia
Cracóvia, antiga capital, fascina com os seus tesouros arquitetónicos e artísticos.
Visita panorâmica: centro histórico rodeado pelo Parque Planty com a Praça do
Mercado, Igreja de Santa Maria, Torre da Câmara Municipal e Mercado dos
Tecidos; continuação para a Colina de Wawel com o Palácio Real e a Catedral;
passeio pelo bairro Kazimierz, fragmento da antiga cidade judaica, com 2
sinagogas, e onde foi filmado “A Lista de Schindler”. Almoço e excursão às
Minas de Sal Weliczka, impressionante conjunto de câmaras, capelas e galerias
subterrâneas esculpidas em sal-gema. Regresso a Cracóvia. Alojamento.
4º Dia (Seg) – Craccóvia / Auschwitz / Wroclaw
Saída para Oswiecim, tristemente conhecido pelo seu nome alemão –
Aushwitz. Visita guiada ao antigo campo de concentração em cuja porta ainda
se pode ler em alemão o lema “O Trabalho Libertá-los-á”. Almoço e viagem
para Wroclaw (Breslávia). Alojamento.
5º Dia (Ter) – Wroclaw / Torún
Visita panorâmica da “Cidade das Mil Pontes”: Praça do Mercado e ruas
adjacentes co m a igreja gótica de Santa Isabel e de Santa Maria Madalena,
com um dos pórticos românticos mais antigos e belos da Europa Central; Praça
Solny, os antigos matadouros, o antigo mercado central, a ilha de Ostrów
Tumski e a Universidade com a Aula Leopoldina. Almoço e saída para Torún,
ligar de nascimento de Nicolau Copérnico. Alojamento.
6º Dia (Qua) – Torún / Gdánsk
Breve visita panorâmica desta cidade localizada nas margens do Rio Vístula: Câmara
municipal da Cidade Velha, monumento e Casa de Copérnico (exterior), ruínas do
Casteloo teutónico e Torre Inclinada. Almoço e partida para Gdánsk. Alojamento.
7º Dia (Qui) – Gdánsk
Visita da cidade: Porta Alta e Porta Dourada adjacente à Rua Dluga, com as
suas casa de patriarcado; Câmara Municipal com a estátua do rei Segismundo
Augusto; Rua Dlugi Targ com a esplêndida Cosrte de Artús onde se untavam
os comerciantes da Liga Hanseática; Fonte de Neptuni e Basílica de Santa
Maria. Passeio pela Rua Mariacka até à Porta Verde nas margens do Rio
Motlawa. Almoço e visita à Catedral de Oliwa. Alojamento.
8º Dia (Sex) – Gdánsk / Malborg / Varsóvia
Visita ao Castelo dos Cavaleiros Teutónicos de Malbork, sede desta ordem e a
maior construção medieval deste tipo em toda a Europa, rodeado de potentes
muralhas com torreões e portas. Almoço e viagem para Varsóvia. Alojamento.
9º Dia (Sáb) – Varsóvia / Faro, Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Chegada.
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