JÓIAS DA POLÓNIA

Varsóvia

Desde

1.246€ 8 Dias

Datas de Partida
Maio
13
Julho
01, 15, 29
Agosto
12, 26
Setembro
23
Outubro
07
Partida Especial Páscoa 9 Abril
Consulte: www.lusanovatours.pt
RESERVAS ON-LINE

Serviços Incluídos
• Passagem aérea Portugal / Varsóvia / Portugal em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante
em língua espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço
buffet;
• 13 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – TP 58,40€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Despesas de reserva.

Varsóvia, Wielickza, Cracóvia, Auschwitz, Zakopane, Dunajec
ITINERÁRIO
1º Dia (Sáb) – Portugal / Varsóvia
Voo regular com destino a Varsóvia. Transporte ao hotel. Às
21h00 reunião com o guia na recepção do hotel. Jantar e
alojamento.
2º Dia (Dom) - Varsóvia
Visita panorâmica da capital do país: a cidade velha,
completamente destruída após o bombardeamento de
1944 e meticulosamente reconstruída, com a Praça do
Mercado, a Praça do Castelo, a Catedral de São João, a
Torre Barbacana e o 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; passagens pelo antigo gueto judaico, Monumento da Libertação de Varsóvia e Túmulo do Soldado Desconhecido.
Tarde livre. Almoço e jantar incluídos em restaurantes
locais. Alojamento.
3º Dia (Seg) – Varsóvia / Wielickza / Cracóvia
Saída para as Minas de Sal Wieliczka, um impressionante
conjunto de câmaras, capelas e galerias subterrâneas esculpidas em sal-gema. Após o almoço, visita das minas,
que 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. Continuação para a Cracóvia. Jantar em restaurante local. Alojamento.
4º Dia (Ter) – Cracóvia
Cracóvia, antiga capital polaca, cidade dos reis e lugar das
suas coroações e enterros, que fascina com os seus tesouros arquitectónicos e artísticos. Visita panorâmica: o 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, pequeno fragmento da antiga cidade judaica, em
que se destacam as 2 sinagogas, e onde foi filmado “A Lista

de Schindler”. Almoço e jantar em restaurantes locais.
Alojamento.
5º Dia (Qua) – Cracóvia / Auschwitz / Cracóvia
Excursão a Oswiecim, a 60kms de Cracóvia, tristemente
conhecido pelo seu nome alemão – Auschwitz. Visita guiada ao antigo campo de concentração em cuja porta ainda
se pode ler o lema “Arbeit macht Frei” – O Trabalho Libertá-los-á. Regresso a Cracóvia e almoço. Tarde livre. Jantar
em restaurante local e alojamento.
6º Dia (Qui) – Cracóvia / Zakopane
Viagem para sul até Zakopane, povoação nos montes Tatra,
a estação de esqui mais importante do país. A excepcional
beleza das paisagens e a arquitectura das suas casas em
madeira fazem deste local um dos mais bonitos da Polónia.
A visita inclui o cemitério de Peksowy Bryzek e um encontro
com um artista no seu atelier para conhecer o artesanato e
degustar o chá com aguardente e o queijo regional. Tempo livre para percorrer a Rua Krupówki, a principal artéria
cheia de comércio. Almoço durante as visitas. Jantar com
espectáculo de folclore. Alojamento.
7º Dia (Sex) – Zakopane / Dunajec / Varsóvia
Saída através das montanhas Pienine, pequena cadeia cuja
atracção principal é a Garganta do Dunajec. Descida em
balsa de madeira pelo rio desde Sromowce-Katy até Szczawnica-Nizne, entre montanhas, rápidos e paredes rochosas. É uma aventura extraordinária! Almoço e continuação
para Varsóvia. Jantar em restaurante local. Alojamento.
Nota: a descida no rio estará dependente do nível das águas
8º Dia (Sáb) – Varsóvia / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Chegada. Fim dos nossos serviços.
HOTÉIS PREVISTOS
Varsóvia
Cracóvia
Zakopane

4*
Mercure Centrum
Novotel City West
Grand Nosalowy Dwor

PREÇOS POR PESSOA DESDE

Datas

Duplo

Single

Mai-Out

1.246 €

1.466 €

Tarifa aérea base TAP cl.U – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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