Polónia
10 dias
Data: 21 a 30 de julho de 2017
Sabia que, em meados do século XVI, a Polónia era o maior estado do continente europeu e –
há quem diga – também o mais poderoso. A verdade é que muita da história desta nação, que
se escreve há mais de um milénio, passa despercebida. Por isso o(a) convidamos: venha
conhecer o centro histórico da sua capital Varsóvia, a arquitetura eclética de Cracóvia, as
cidades-natal de Copérnico e João Paulo II e outras maravilhas do património polaco,
vastamente classificado como Património da Humanidade pela UNESCO.
1º Dia – Lisboa (avião) – Varsóvia
Em horário a combinar, comparência no aeroporto de Lisboa para embarque em voo regular
com destino a Varsóvia, via Frankfurt. Chegada e assistência nas formalidades de
desembarque. Panorâmica aos principais pontos de interesse da cidade, que foi praticamente
arrasada durante a II Grande Guerra, é hoje uma cidade com monumentos, prédios e praças
históricas reconstruídas à imagem dessa altura. Alojamento no Hotel Golden Tulip Airport 4* ou
similar.
2º Dia – Varsóvia – Czestochowa – Cracóvia
Saída para Czestochowa, importante centro de peregrinação Mariano. Visita ao Mosteiro de
Jasna Góra (Monte da Luz) onde se encontra o famoso santuário da Virgem Negra.
Prosseguimento para Cracóvia, classificada como Património da Humanidade pela UNESCO,
antiga capital e sede episcopal da Polónia. Alojamento no Hotel Qubus 4* ou similar.
3º Dia – Cracóvia – Minas de Sal de Wieliczka – Cracóvia
Visita histórico-monumental à cidade onde estudou o Papa João Paulo II, com destaque para a
cidade velha, com a Praça do Mercado, a maior da Europa, onde se destacam as galerias e
esplanadas; Mercado dos Tecidos; Igreja de Stª Maria, com o seu famoso retábulo gótico;
Universidade Jagellonian, onde estudou Copérnico e o Papa João Paulo II, entre outros. Após
almoço, continuação para as Minas de Sal de Wieliczka – Património da Humanidade pela
UNESCO, as mais antigas da Europa, um inimaginável mundo de túneis, lagos e capelas com
esculturas de sal. Regresso a Cracóvia. Alojamento.
4º Dia – Cracóvia
Continuação das visitas à cidade de Cracóvia. Visita à Igreja de São Pedro e São Paulo, uma
das igrejas, de estilo barroco, mais bonitas da Polónia e que se destaca pela sua imponente
fachada. Prosseguimento em direção à Colina de Wawel, fortificada desde o séc. XVI,
mantendo um papel defensivo até ao séc. XIX. Visita ao Castelo Real, com destaque para a
famosa obra de Leonardo da Vinci “a Dama com arminho” e à Catedral, centro do poder
eclesiástico e monárquico da Polónia, com os túmulos de vários soberanos polacos. Visita ao
Bairro Judaico com as Sinagogas. Destaque para a Sinagoga de Tempel, a mais recente
sinagoga em Kazimierz, também conhecida por sinagoga progressiva, construída no estilo
Neorrenascentista entre 1860 e 1862; Sinagoga de Isaak´s; Sinagoga de Remu´h; Alta
Sinagoga e Velha Sinagoga. Alojamento.
5º Dia – Cracóvia – Auschwitz – Świdnica
Partida para Oswiecim. Visita ao antigo campo de concentração nazi de Auschwitz – Birkenau,
que funcionou entre 14 de julho de 1940 e 27 de janeiro de 1945 (entrada). Na realidade,
Auschwitz abrangia um conjunto de três campos principais – Oswiecim, Brzezinka e Monowice,
com 39 campos de menor dimensão nas redondezas, onde pereceram mais de 4 milhões de
pessoas. Continuação para Świdnica, embora seja conhecida por ser o lar de uma das igrejas
da Paz é uma bela cidade medieval que sobreviveu aos estragos do séc. XX. Visita à Catedral
da cidade e à Igreja da Paz, classificada Património da Humanidade pela UNESCO.
Alojamento no Hotel Red Baron 4* ou similar.

6º Dia – Świdnica – Ksiaz – Wroclaw – Świdnica
Partida em direção ao Castelo de Ksiaz, a Pérola da Baixa Silésia e um dos maiores da
Europa. Foi destruído e reconstruído diversas vezes ao longo dos anos. Foi ainda confiscado
pelos nazis que criaram um sistema de túneis subterrâneo, que a função ainda permanece um
mistério, em seguida, ocupado pelo Exército Vermelho. Continuação para Wroclaw, a cidade
mais importante da Silésia. Após a II Guerra Mundial, os seus numerosos tesouros
arquitetónicos foram cuidadosamente reconstruídos. Atualmente é uma das capitais culturais
da Polónia. Visita à Praça do Mercado onde se encontra umas das maiores igrejas da cidade –
a Igreja de Santa Isabel; Rynek de Wroclaw, a praça central da cidade considerada a segunda
maior da Polónia; Catedral de São João Batista; Universidade, entre outros. Regresso a
Świdnica. Alojamento.
7º Dia – Świdnica – Rogalin – Poznań
Saída para Rogalin. Vista ao Palácio da família Porczynski, onde se encontra a galeria de
pintura de Edward A. Raczynski com pinturas polacas e europeias dos séculos 19 e 20.
Prosseguimento para Poznan, capital da grande região da Polónia. Visita à Praça do Mercado
Velho – coração histórico de Poznan; Ilha Ostrów Tumski, uma espécie de santuário da
memória nacional polaca, tendo como principais edifícios a Igreja gótica da Virgem Maria e a
Basílica de São Pedro e São Paulo. Visita ao Museu Nacional de Poznan, com uma rica
coleção de pintura polaca. Alojamento no Hotel Puro 4* ou similar.
8º Dia – Poznań – Torun – Varsóvia
Saída em direção a Torun, cidade natal do astrónomo Nicolau Copérnico, aqui nascido em
1473. A cidade medieval que contém cerca de 350 edifícios de estrutura gótica, incluindo a
Câmara Municipal, sendo este o expoente máximo desta arquitetura. Especial destaque para a
Igreja de Nossa Senhora, com um mausoléu da “Anne the Vasa”; a Igreja de S. João; a Casa
de Copérnico, transformada em museu e as ruínas do Castelo Teutónico. Prosseguimento para
Varsóvia, capital da Polónia. Alojamento no Novotel Centrum Warsaw 4* ou similar.
9º Dia – Varsóvia
Visita à capital da Polónia: a cidade Velha, Património da Humanidade pela UNESCO desde
1980; a Catedral de S. João Batista; a Praça do Mercado; a Praça com a coluna do rei
Segismundo Waza; a igreja de Sta. Cruz; o Memorial do Gheto Judaico; o Monumento da
Revolta de Varsóvia. Continuação das visitas, com destaque para a cidade nova, reconstruída
após a II Guerra Mundial. Visita ao Palácio Wilanow, residência real de verão construída na
década de 1680 para o soberano Jan Sobieski. Destaque ainda para o Museu de Cartazes,
tradição antiga que foi interrompida durante a II Guerra Mundial e ganhou forças no início da
década de 1950. À noite assistiremos a um recital de Chopin. Alojamento.
10º Dia – Varsóvia
Continuação das visitas com especial destaque para a visita ao Museu de História de Varsóvia
e ao Parque Lazienki com o monumento a Chopin e vários Palácios de Soberanos Polacos
com especial destaque para o Palácio na Água. Em horário a combinar, transfer ao aeroporto
para embarque em voo regular com destino a Portugal, via Munique. Fim da viagem e dos
nossos serviços.

Preço por pessoa em quarto duplo
Valor base

Taxas*

Valor final

Mínimo de 30 participantes

1.240€

185€

1.425 €

Mínimo de 25 participantes

1.310€

185€

1.495 €

Mínimo de 20 participantes

1.420€

185€

1.605 €

Suplemento quarto individual........................................... = 270 €
* O valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível acima indicado refere-se à data de
elaboração deste programa. Este valor está sujeito a alteração até à data de emissão dos
respetivos bilhetes.
Inclui:
Assistência nas formalidades de embarque;
Passagem aérea em classe económica Lisboa / Varsóvia / Lisboa, em voo regular Lufthansa,
com direito a uma peça de bagagem até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, segurança e
combustível (185 €);
Circuito em autocarro de turismo;
Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares;
Meia pensão (10 almoços);
Guias locais falando Português ou Espanhol para as visitas às principais cidades;
Entrada no Mosteiro Jasna Gora em Czestochowa, Igreja de Stª Maria, Catedral e Castelo Real
de Wawel, Sinagoga de Remu´h e Igreja de S. Pedro e S. Paulo em Cracóvia, Minas de Sal de
Wieliczka, Museu em Auschwitz (inclui sistema de áudio), Igreja da Paz e Catedral em
Świdnica, Castelo de Ksiaz, Catedral de São João Batista em Wroclaw, Palácio da Família
Porczynski em Rogalin, Igreja de Sta. Maria e Museu Nacional em Poznan, Casa de Copérnico
em Torun, Palácio Wilanow, Museu de Cartazes e Museu de História de Varsóvia;
Elevador para descida e subida nas Minas de Wieliczka;
Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
Seguro Multiviagens (assistência, cancelamento e interrupção).
Exclui:
Bebidas às refeições;
Opcionais, extras de caráter particular e tudo o que não mencionado como incluído.
Horário previsto dos voos:
21 julho
LH 1173
21 julho
LH 1348
30 julho
LH 1615
30 julho
LH 1792

07h10 Lisboa
12h10 Frankfurt
17h00 Varsóvia
19h25 Munique

11h15 Frankfurt
13h45 Varsóvia
18h30 Munique
21h30 Lisboa

Condições de pagamento:
•
•

Pagamento de 490€ no ato da inscrição (até ao dia 2 junho);
Restante pagamento deverá ser efetuado até 15 dias antes da partida (dia de 16 julho);

Os pagamentos deverão ser efetuados através de transferência bancária para o IBAN: PT 50
0010 0000 3946 8500 0013 2 e o comprovativo da transferência bancária deverá ser enviado
para o email joana@pintolopesviagens.com. O email deverá mencionar “Viagem à Polónia com
a Prof.ª Margarida Calado” e assinalar o nome dos participantes (conforme documento de
identificação) que estão a sinalizar.
O valor remanescente poderá ser pago por transferência bancária ou presencialmente na loja
de Lisboa, na Rua Viriato 1A, 1050-233 Lisboa.

