PARTIDAS GARANTIDAS

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA

CRACÓVIA

POLÓNIA FÉ E PATRIMÓNIO
8
12

DIAS
VISITAS

13
7

REFEIÇÕES
P. A. BUFFET

1º DIA LISBOA OU PORTO / VARSÓVIA
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes
da hora da partida. Formalidades de embarque e saída
em voo regular da TAP Air Portugal, com destino a Varsóvia. Chegada e desembarque assistido pelo guia privativo, de língua portuguesa, que acompanha a viagem
desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida.
Varsóvia, a capital polaca, que antes de ter sido destruída pelos bombardeamentos, no decorrer da Segunda
Guerra Mundial, já era uma importante cidade europeia,
com uma intensa vida cosmopolita. Reerguida sobre os
escombros, mal a paz regressou, tem vindo ao longo dos
anos a adquirir a imponência de outrora, espraiando-se
ao longo das duas margens do rio Vístula. Antes do jantar assistimos a um recital de piano – Chopin - num dos
palácios históricos de Varsóvia. Jantar e alojamento no
Hotel Novotel Centrum Warszawa ****, ou similar.
2º DIA VARSÓVIA / SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA /
AUSCHWITZ / CRACÓVIA
Pequeno-almoço buffet. Partida para Czestochowa,
o maior centro de peregrinações deste país profundamente católico, onde visitamos o Mosteiro de Jasna
Góra, um dos mais famosos santuários marianos da Europa, que encerra a imagem de Nossa Senhora, conhecida como a Virgem Negra, venerada como a “Rainha da
Polónia” e que viria a tornar-se o símbolo do país. Almoço em restaurante local. Após o almoço seguimos em
direção a Auschwitz. Visita ao Campo de Concentração
de Auschwitz, tenebroso documento da história, onde,
de uma forma minuciosamente programada, milhões
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de seres humanos foram exterminados. Em hora a
combinar saída em direção a Cracóvia, uma das maiores
cidades do país, classificada Património da Humanidade
pela UNESCO. Jantar e alojamento no Hotel Novotel
City West Krakow ****, ou similar.
3º DIA CRACÓVIA
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita às
Minas de Sal de Wieliczka também classificadas pela
UNESCO como Património da Humanidade, autêntica
cidade subterrânea feita de sal. Almoço em restaurante local. De tarde, visita com guia local, desta histórica
cidade (grande parte da visita é feita a pé), Património da
Humanidade, nomeadamente: o bairro onde foi filmado
grande parte do filme “A Lista de Schindler", o Monte
Wavel com o Castelo Real e visita ao interior da Catedral onde foi bispo Carol Woitila, Papa João Paulo II, a
Praça do Mercado com as suas inúmeras esplanadas e
floristas, o velho mercado com grande variedade de artesanato e a Igreja de Santa Maria. À noite, jantar num
restaurante judeu com música típica. Alojamento.
4º DIA CRACÓVIA / WROCLAW
Pequeno-almoço buffet. Em hora a indicar localmente
partida para Wroclaw. Chegada e almoço em restaurante local. De tarde visita da capital da baixa Silésia,
uma das mais prósperas cidades da Polónia. O namoro entre rio Oder e as suas margens só podia dar uma
descendência perfeita: a cidade de Wroclaw. O percurso a pé, desde o bairro Ostrow Tumski até à praça do
Mercado, leva-nos por uma viagem onde se cruzam as
influências da Boémia, da corte Austríaca, e da sociedade alemã. Jantar e alojamento no Hotel Novotel
Centrum Wroclaw ****, ou similar.

5º DIA WROCLAW / TORÚN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Torún,
uma das cidades mais antigas e mais bonitas da Polónia, cidade natal de Nicolau Copérnico, famoso astrónomo polaco. Após o almoço em restaurante local,
temos tempo para apreciar a beleza singular do burgo
muralhado. Apesar de ocupar uma posição estratégica
no rio Vístula, a cidade foi poupada pelos terríveis conflitos armados que assolaram a Europa no século XX,
e a malha urbana medieval emerge do passado, resplandecente e vigorosa. Alojamento e jantar no Hotel
Mercure Torún ****, ou similar.
6º DIA TORÚN / MALBORK / SOPOT / GDANSK
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, partida em direção ao norte, para Malbork. Chegada e visita, com guia
local, ao maior castelo Teutónico da Europa. Classificado Património da Humanidade pela UNESCO, o castelo
gótico de Malbork foi, durante 150 anos, sede da Ordem
dos Cavaleiros Teutónicos. Almoço em restaurante
local. De tarde, partida para Sopot, a mais conhecida
estância balnear da Polónia. Passeio a pé pelo extenso
pontão de madeira. De seguida, continuação para Gdansk, nas margens do mar Báltico. Chegada e alojamento no Hotel Focus Premium Gdansk ****, ou
similar. Jantar incluído.
7º DIA GDANSK / VARSÓVIA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita da
cidade de Gdansk, cidade-ex-líbris da revolução liderada
por Lech Walesa do Solidarnosc, o primeiro sindicato
independente do bloco soviético. Percorrer as suas ruas
estreitas e empedradas é um regresso a um passado
de prosperidade associado à liga hanseática, que nos
séculos XIV e XV pôs Gdansk no epicentro do comércio europeu. Almoço em restaurante local. De tarde,
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CIRCUITO TUDO INCLUÍDO conforme itinerário
VARSÓVIA • SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA • AUSCHWITZ • CRACÓVIA • WIELICZKA • WROCLAW • TORÚN
MALBORK • CASTELO DA ORDEM TEUTÓNICA DE MALBORK • SOPOT • GDANSK
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partida para Varsóvia. Chegada e alojamento no Hotel
Novotel Centrum Warszawa ****, ou similar.
Jantar incluído.
8º DIA VARSÓVIA / LISBOA OU PORTO
Após o pequeno-almoço buffet, visita da capital da
Polónia, com guia local. Do nosso itinerário, consta um
pequeno passeio a pé na Praça da Cidade Velha, totalmente construída após a II Grande Guerra e incluída na
lista do Património Mundial da UNESCO, a gótica catedral de São João, o antigo Gueto Judeu com o Memorial
às vítimas do nazismo e a Praça Umschlag. Em hora
a combinar partida para o aeroporto. Formalidades de
embarque. Partida em voo regular da TAP Air Portugal
com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto
de destino. FIM DA VIAGEM

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO
• Recital de piano com música de Chopin em
VARSÓVIA.
• Visita ao Mosteiro de Jasna Gorá em
CZESTOCHOWA, o maior centro de
peregrinações do país.
• Visita ao Campo de Concentração de
AUSCHWITZ.
• Jantar em CRACÓVIA num restaurante
judeu com músicas típicas.
• Em MALBORK, visita do maior castelo
Teutónico da Europa, Património da
Humanidade pela UNESCO.
• GDANSK Visita da cidade ícone da
revolução liderada por Lech Walesa.
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DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS

O PREÇO INCLUI

ABRIL

21

AGOSTO

4 25

JUNHO

2 23

SETEMBRO

15

JULHO

14

Na data sublinhada o itinerário realiza-se no sentido inverso garantindo
integralmente todos os serviços e visitas programadas. Consulte itinerário
detalhado em www.nortravel.pt

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA

DUPLO

INDIVID.

CRIANÇA

Abr + Set

€ 1.580 € 1.880 € 1.440

Jun + Jul + Ago

€ 1.680 € 1.940 € 1.500

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 140 (saída
de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço
da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS
Taxas de aviação saída do Porto € 25

CRACÓVIA
WIELICZKA

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal, de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem até 23 kg;
• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde o
aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
• Guias locais selecionados em Auschwitz, Minas de Sal de Wieliczka,
Cracóvia, Wroclaw, Malbork, Gdansk e Varsóvia;
• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: Varsóvia – recital de piano com 1 copo de espumante por pessoa, Czestochowa,
Cracóvia - jantar em restaurante típico judeu, Torún e Sopot;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 140 (saída de Lisboa).
* Seguros complementares pág. 122
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