A MAGIA DA POLÓNIA
PATRIMÓNIO, CULTURA E NATUREZA

04 A 11 ABRIL 2020

A MAGIA DA POLÓNIA
PATRIMÓNIO, CULTURA E NATUREZA

04 A 11 ABRIL 2020

A Polónia, destino com uma história de grandes momentos, tanto gloriosos como trágicos, é uma terra de grande diversidade,
autêntica e cativante. Nesta viagem impressiona-nos a riqueza histórica das cidades de Varsóvia, Wadovice e Cracóvia, a jóia
cultural da Polónia. A pequena Zacopane, na base das Montanhas Tatra, é o encanto dos amantes da natureza.

1º dia – 04 Abril – sábado - Lisboa | Varsóvia
Comparência no aeroporto 2h antes da partida para embarque num voo TAP com destino a Varsóvia
Chegada, transporte para o hotel.
Jantar. Alojamento no Hotel Radisson Blu Sobieski 4**** (ou similar).

2º dia – 05 Abril – domingo - Varsóvia
Pequeno almoço no hotel.
Visita a Visita de Varsóvia: o Parque Real Lazienki com o monumento dedicado ao compositor polaco Frederic Chopin, o exgueto de Varsóvia Umschlagplatz, onde milhares de judeus foram transportados para os campos de concentração durante a
Segunda Guerra Mundial, o Monumento ao Soldado Desconhecido, o Palácio de Cultura e Ciência, a Rua Krakowskie
Przedmiescie, a cidade antiga com o Castelo Real e a catedral de São João e a Praça do Mercado. O centro histórico de Varsóvia
foi totalmente destruído durante a Segunda Guerra Mundial, mas reconstruído com um esforço impressionante do povo polaco
no pós-guerra. Atualmente está classificado como Património da Humanidade da UNESCO.
Almoço.
Depois de almoço visita ao Castelo Real de Varsóvia (entrada incluída). Tempo livre na cidade antiga de Varsóvia.
Jantar. Alojamento no Hotel Radisson Blu Sobieski 4**** (ou similar).

3º dia – 3º dia - 06 Abril – 2ª feira - Varsóvia | Czestochowa (Jasna Gora) | Wieliczka (Minas de sal) | Cracóvia
Pequeno almoço no hotel. Check-out do hotel. Saída para Czestochowa.
Chegada a Czestochowa. Visita ao Santuário de Jasna Gora em Czestochowa onde se encontra a milagrosa imagem da Nossa
Senhora, chamada “a Virgem Negra”: o lugar de peregrinação mais importante da Polónia.
Almoço.
Depois de almoço saída em direção a Wieliczka.
Visita às famosas minas de sal, as mais antigas do mundo – um importante monumento do património industrial da Europa. É
praticamente uma cidade subterrânea, com lagos, câmaras, poços e esculturas talhadas em sal-gema durante os séculos da
existência da mina. A mina foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO já em 1978.
Chegada a Cracóvia.
Jantar. Alojamento no Hotel Plus Q 4**** (ou similar)
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4º dia – 07 Abril – 3ª feira – Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel.
Visita de Cracóvia: um passeio pela Colina de Wawel com o Castelo Real, a catedral (entrada incluída) – o lugar de coroação dos
reis polacos, e pela Cidade Velha (Stare Miasto) com a sua Praça Maior – a mais extensa da Europa, a Igreja Mariana (Kosciol
Mariacki) com seu famoso altar (visita incluída) – obra do genial escultor Vito Stoss, a medieval Loja dos Tecidos, o Collegium
Maius – o edifício mais antigo da Universidade Jaguelónica, a Torre da Câmara Municipal, um olhar para a muralha antiga, perto
da Porta de São Floriano e da Barbacã. A Cidade Velha classificada pela UNESCO como Património da Humanidade.
Almoço.
De tarde passeio pelo bairro Kazimierz, outrora habitado pela maior comunidade judaica da Europa, exterminada pelos nazis
alemães durante a Segunda Guerra Mundial (visita a uma sinagoga incluída).
Tempo livre no centro de Cracóvia.
Jantar. Alojamento no Hotel Plus Q 4**** (ou similar)

5º dia – 08 Abril – 4ª feira – Cracóvia | Zakopane | Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel.
Saída para Zakopane.
Visita a Zakopane, a capital das montanhas polacas, situada na base das Montanhas Tatras. O seu encanto consiste na sua
arquitetura de madeira e em conservar aspetos da Polónia rural. Durante a visita subida em funicular ao Monte Gubalowka de
onde se pode apreciar a magnífica vista das Tatras.
Almoço.
Após o almoço continuação de visitas.
Saída de regresso para Cracóvia. Chegada a Cracóvia.
Jantar. Alojamento no Hotel Plus Q 4**** (ou similar)

6º dia – 09 Abril – 5ª feira – Cracóvia | Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) | Wadowice | Wroclaw
Pequeno-almoço no hotel. Check-out do hotel.
Partida em direção a Auschwitz-Birkenau.
Visita ao território do ex-campo de concentração e extermínio, construído pelos nazis alemães durante a ocupação da Polónia
durante a Segunda Guerra Mundial. É uma triste testemunha do assassinato de mais de um milhão de pessoas de várias
nacionalidades, na maioria judeus. Hoje em dia o ex-campo de concentração de Auschwitz-Brikenau está incluído na lista da
UNESCO, como Património da Humanidade.
Almoço.
Saída para Wadowice.
Chegada a Wadowice, a cidade natal do Papa João Paulo II. Visita à casa onde no dia 18 de maio de 1920 nasceu o futuro papa hoje em dia museu sobre a vida dele, e à igreja paroquial onde foi batizado no dia 20 de junho de 1920.
Continuação para Wroclaw.
Jantar Alojamento no Hotel HP Plaza Plus 4**** (ou similar)
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7º dia – 10 Abril – 6ª feira – Wroclaw (Breslávia) | Poznan
Pequeno-almoço no hotel. Check-out do hotel.
Visita a Wroclaw, a capital da região da Silésia, uma cidade multicultural (entre Polónia, Tchéquia, Áustria e Alemanha)
e também a cidade dos gnomos. Passeio pela parte velha da cidade: o palácio municipal gótico, a universidade, a
catedral na bela Ilha Ostrow Tumski. Ao ser atravessada pelo Rio Odra, a Breslávia conta com muitas ilhas e pontes
e há quem chama-lhe a Veneza polaca. A visita termina na charmosa Praça do Mercado.
Almoço.
Partida em direção a Poznan.
Chegada a Poznan: visita de uma das cidades mais antigas da Polónia, residência dos primeiros governantes polacos.
Visita panorâmica da cidade: a Praça do Mercado com os seus numerosos edifícios antigos coloridos e a
impressionante Câmara Municipal adornada com cabritos - uns dos símbolos de Poznan; a Igreja de Santa María
Madalena e Santo Estanislau Bispo, e o Colégio dos Jesuítas, um dos exemplos mais impressionantes do barroco na
Polónia, atualmente sede das autoridades locais.
Jantar. Alojamento no Hotel NH 4**** (ou similar)
8º dia – 11 Abril – sábado – Poznan | Torun | Varsóvia | Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Check-out do hotel.
Saída para Torun.
Visita de Torun, uma cidade medieval que faz parte do Patrimônio Cultural da UNESCO. Na cidade encontra-se a casa
onde em 1473 nasceu Mikolaj Kopernik (Copernicus), o famoso astrónomo polaco. Visita à catedral construída nos
anos 1250-1500 e a torre inclinada no recinto das muralhas da cidade antiga.
Almoço em Torun. Saída para Varsóvia.
Chegada ao aeroporto de Varsóvia. Formalidades de embarque e partida em voo da TAP com destino a Lisboa.
Fim da viagem

Hotéis previstos:
•
•
•
•

Varsóvia: Hotel Radisson Blu Sobieski 4*
Cracóvia: Hotel Plus Q 4*
Wroclaw: Hotel HP Plaza 4*
Poznan: Hotel NH 4*
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PREÇO POR PESSOA

Mínimo de 15 participantes

Em Quarto Duplo

1.625,00 €

Suplemento Quarto Individual

O PREÇO INCLUI

250,00 €

O PREÇO NÃO INCLUI

• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa
/Varsóvia / Lisboa, em voo regular TAP com direito a 1 peça de
bagagem com 23 kg;

• Bebidas às refeições;

• Acompanhamento por um elemento da agência Novas
Fronteiras;

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

• Gratificações a guias

• Despesas de carácter particular designados como extras.

• Alojamento nos hoteis mencionados no programa ou
similares;
• Pensão Completa do jantar do 1º dia até ao almoço do
almoço do ultimo dia;

NOTA IMPORTANTE

• Todos os transportes como indicado no programa;

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 atual conjuntura internacional.

• Guias locais de língua portuguesa ou espanhola;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 40,30€ (à data de 29/05/2019 – a reconfirmar e atualizar
na altura da emissão da documentação);
• Seguro Multiviagens,

Para informações e reservas contacte:
NOVAS FRONTEIRAS
Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
RNAVT 7281

