Polônia

Cód. 08006Q

8 dias

(7 noites de hotel)
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Mar Báltico

1.155 USD
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HOTÉIS
4*/5*

Dia 1º Varsóvia
• Domingo

Chegada a Varsóvia e traslado ao
hotel. Alojamento. Jantar NÃO incluído.
Dia 2º Varsóvia
• Segunda-feira • Pensão completa.

Depois do café da manhã visita de
Varsóvia. Um ambiente especial
reina no centro antigo (Stare Miasto),
completamente reconstruído após a
guerra e reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
As ruas estão alinhadas por edifícios
datados dos séculos XV e XVIII e
rodeadas pelos restos de muralhas
com buracos e fissuras. A Praça do
Mercado é muito bonita. As construções ao longo das ruas que formam a
Via Real são em sua maior parte edifícios históricos. Visita ao interior do
Castelo Wilanow. A história do palácio remonta a 1677, quando o rei
Juan III Sobieski adquiriu um terreno
naquela área e ordenou a construção
de uma residência palaciana. Até
1945, era habitado por famílias da
nobreza polonesa. Devido ao fato de
estar separado do centro da cidade,

o palácio sobreviveu quase intacto à
Segunda Guerra Mundial. É conhecido como o "Versalhes polonês" e é
um dos edifícios históricos mais
impressionantes e importantes da
Polônia. Depois, daremos um passeio
pelo parque Lazienki. Almoço durante a excursão. Jantar e alojamento.
Dia 3º Varsóvia/Torun/Poznan
• Terça-feira • Pensão completa.

Depois do café da manhã, saída para
Torun. Visita guiada a esta cidade
localizada às margens do rio Vístula.
Torun é a cidade natal de Nicolás
Copernicus e está incluída na lista de
cidades do Patrimônio Mundial da
UNESCO desde 1997. A composição
da praça principal e das ruas adjacentes permanece a mesma de 700 anos
atrás. Almoço e continuação para
Poznan. Resto da tarde livre na cidade. Jantar e alojamento.
Dia 4º Poznan/Wroclaw
• Quarta-feira • Pensão completa.

Depois do café da manhã, visita
guiada de Poznan com guia local.
Vamos admirar a Catedral Ostrów
Tumski (entrada incluída), a Igreja
de São Estanislao e Santa Magdalena

e a antiga Praça do Mercado e ficarão impressionados com a majestosa
prefeitura que elegantemente ocupa
a praça principal. Almoço. Saída para
Wroclaw, a "Veneza polaca". Resto
do dia de folga. Jantar e alojamento
em Wroclaw.
Dia 5º Wroclaw/ Cracóvia
• Quinta-feira • Pensão completa.

Depois do café da manhã, visita
guiada de Wroclaw, bela cidade
onde mais de 100 pontes e passarelas atravessam o Oder e suas ramificações. No centro da Grande Praça
(Rynek) fica a prefeitura gótica
(Ratusz), uma das maiores da Europa,
autêntica pérola da arquitetura profana da Silésia, com seus pináculos e
seu relógio astronômico. Veremos
também a catedral, uma obra-prima
gótica (entrada NÃO incluída), bem
como a Universidade (visita externa),
pela qual passaram numerosos prêmios Nobel. Almoço Continuação
para Cracóvia. Ao chegar a Cracóvia,
visita do bairro judeu. Jantar e pernoite em Cracóvia. Opcional (com
suplemento): jantar judaico acompanhado de música típica.
Dia 6º Cracóvia
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Incluindo 6 ALMOÇOS,
6 JANTARES e 8 VISITAS

Este Programa Inclui:
- 7 noites de hospedagem em quarto duplo / twin em
hotéis de 4* com pensão completa: 7 cafés da
manhã Buffet , 6 almoços e 6 jantares (com menus
de 3 pratos). Jantar dia 1 NÃO incluído.
- Transporte em ônibus com ar condicionado de acordo com o programa.
- Traslado aeroporto-hotel-aeroporto de acordo com o
programa escolhido.
- Guia acompanhante de língua espanhola de acordo
com o programa. O guia acompanhante geralmente
não está presente nos traslados nos dias 1 e 8.
- As visitas planejadas no programa.
- Guias locais em: Varsóvia (1 dia inteiro), Torun (2h),
Poznan, Wroclaw e Cracóvia (cada visita de meio
dia), bairro judeu de Cracóvia
- Entrada para os seguintes locais: Varsóvia: Castelo
Wilanow // Poznan: catedral // Cracóvia: Castelo Real
e Catedral Wawel.
- Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA 2020 (DOMINGOS)
Maio: 10, 17, 24 e 31 - Junho: 7, 14, 21 e 28
Julho: 5, 12, 19 e 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 e 30
Setembro: 6, 13, 20 e 27 - Outubro: 4, 11 e 18
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra

• Sexta-feira • Pensão completa.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)
Em quarto duplo ............................................................................................. 1.155
Suplemento quarto individual ....................................................................... 440
Suplementos
Preço voo Madri/Varsóvia/Madri (sem taxas, aproximado) desde .............. Consultar
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar
Por temporada media ............................................................................................. 30
Por temporada alta .................................................................................................. 55
Por temporada extra ................................................................................................ 80
Por noite extra pre e/o post Tour em quarto duplo .............................................. 89
Traslados por pessoa e trajeto (para um dia diferente no início ou no final do Tour)... 35
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

PREFEITURA DE WROCLAW

Café da manhã e dia dedicado à visita guiada a Cracóvia. Reconhecida
como Patrimônio Mundial pela
UNESCO, é uma das cidades mais
bonitas do mundo. Visita do centro
da cidade com a Praça do Mercado
e a Fortaleza Wawel. A antiga residência dos reis poloneses que é ao
mesmo tempo cidadela, castelo florentino e catedral gótica. Almoço no
decorrer da visita. Resto da tarde livre
ou excursão opcional (com suplemento) Visita de Auschwitz (campo
de concentração - sujeito a disponibilidade). Jantar e alojamento em Cracóvia.
Dia 7º Cracóvia/Varsóvia
• Sábado • Pensão completa.

Café da manhã e manhã livre em
Cracóvia ou excursão opcional (com
suplemento) a Wieliczka para visitar
as minas de sal gema. Reconhecidos
como Patrimônio Mundial pela
UNESCO e explorados desde o século XIII, eram tão valiosos que foram
fortificados no século XIV. As maravilhosas salas, dependências, capelas e
estátuas da Idade Média, juntam-se a
120 quilômetros de galerias escavadas em 9 níveis que atingem 137
metros de profundidade. Almoço e
saída para Varsóvia. Jantar e alojamento em Varsóvia.
Dia 8º Varsóvia
• Domingo • Café da manhã.

Café da manhã e traslado ao aeroporto de Varsóvia.
POLICROMÍA

DE

OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria)
Varsóvia: Radisson Sobieski 4* / Golden Tulip Warsaw 4* /
Holiday Inn 4* / Mercure 4* /
Double Tree by Hilton 4*/ Novotel 4*
Poznan: Novotel Centrum 4* / Puro Hotel Poznan 4* /
NH Poznan 4* / Ilonn 4*
Wroclaw: HP Park Plaza 4* / Haston City Hotel 4* / Invite 4* /
Best Western Q Hotel 4* / Diament 4*
Cracóvia: Golden Tulip Kazimierz 4* / Swing 4* / BW Premier 4* /
Novotel City West 4* / Double Tree by Hilton 4* /
Q Plus Hotel 4*
Nota: Durante congressos e eventos especiais, reservamonos o direito de oferecer hotéis alternativos na cidade
indicada ou nos arredores.

Notas e Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).
- Todos os itinerários publicados podem estar sujeitos a possíveis
trocas em destino, devido a condições meteorológicas, motivos operativos, etc., respeitando sempre o conteúdo do programa.
- Pensão Completa exceto o jantar do dia 1º.
- Consultar datas de acontecimentos especiais.
Habitações
- Todas as acomodações se baseiam em quarto duplo standard.
As terceiras pessoas e as crianças que compartilharem o quarto se alojarão em sofá-cama, ou em duas camas de casal, ou
cama supletória ou beliche, já que na maioria dos hotéis não
existem verdadeiros quartos
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