TUDO INCLUÍDO
CONFORME PROGRAMA

5 DIAS

2023

Data de Partida

De 21 a 25 Abril

POLÓNIA... NOS TRILHOS
DE JOÃO PAULO II

VARSÓVIA

VARSÓVIA (Fascinante), CRACÓVIA (Monumental)
WADOWICE (Terra Natal de Sua Santidade João Paulo II)
CZESTOCHOWA (Centro de Peregrinação Mariano)
AUSCHWITZ (Campo de concentração)
WIELICZKA (Cidade subterranea de Sal)
1º Dia - LISBOA, VARSÓVIA, CRACÓVIA

4º Dia - CRACÓVIA, CZESTOCHOWA, VARSÓVIA

Deixaremos o hotel após o pequeno-almoço buffet, em direcção a
CZESTOCHOWA (Importante centro do cristianismo mundial)
visitamos o Mosteiro de Jasna Gora, famoso santuario
mariano, onde se encontra a imagem de Nossa Senhora,
conhecida como a Virgem Negra. Almoço. Prosseguimos para
VARSÓVIA, com chegada ao final da tarde. Jantar e alojamento
no hotel Radisson Blu Warsow * * * * ou similar.

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

Em hora a indicar, comparencia no aeroporto para as formalidades.
Partida em voo TAP com destino a VARSÓVIA. Chegada,
desembarque e partida em autocarro de turismo (Almoço no percurso)
para CRACÓVIA. Chegada ao hotel Park Inn Krakow * * * * ou similar
Jantar e alojamento.

2º Dia - CRACÓVIA (Cidade Património da UNESCO)
AUSCHWITZ
Após o pequeno-almoço buffet, efetuamos com guia local a visita
panorâmica à antiga capital da Polónia, considerada pela UNESCO
cidade Património Mundial. Da panorâmica destacamos a colina de
Wasel com o Castelo Real e a Catedral, passeio pela cidade Velha
(Stare Miasto) com a sua Praça Maior, Bairro Kazimierz, Praça do
Mercado. Almoço local. Partida depois para AUSCHWITZ (visita com
guia local ao Campo de Concentração, um dos locais do nazismo,
onde milhões de seres humanos foram exterminados). Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.

IGREJA E CASA MUSEU DE JOÃO PAULO II

5º Dia - VARSÓVIA, LISBOA
Após o pequeno-almoço buffet, realizamos com guia local a
visita panorâmica à cidade capital da Polónia, com destaque
para o Parque Lazienkowski com o monumento ao famoso
pianista polaco Chopin, Praça histórica com o Túmulo do
Soldado desconhecido, passeio a pé na Praça da Cidade velha
com o Castelo Real, a Catedral Gótica de São João e a
charmosa Praça do Mercado. Almoço local. Algum tempo livre
para a compra de recordações. Em hora a indicar, transporte ao
aeroporto, formalidades e partida em voo TAP com destino a
LISBOA.

AUSCHWITZ

PREÇO
3º Dia - WIELICZKA, WADOWICE (Terra Natal de Sua Santidade
João Paulo II)
Após o pequeno-almoço buffet, saimos para WIELICZKA. Uma cidade
subterranea, onde tudo é feito de sal. Visita com guia local à Catedral
subterrânea e magnífico Museu das Minas, declaradas pela UNESCO
Património da Humanidade. Visita à Capela da beata Kinga a 101
metros de profundidade. Almoço local. Continuação para WADOWICE,
terra natal de Sua Santidade João Paulo II, visitamos a Casa-Museu
onde nasceu e a Igreja onde foi baptizado. Regressamos ao hotel, para
o jantar e alojamento.

Por pessoa em duplo ou triplo
Suplemento em quarto individual

1.290€
140€

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Passagem aérea no percurso indicado classe económica com direito a
uma mala de porão até 23kg, transferes e excursões em autocarro de
turismo com o acompanhamento do nosso guia, guias locais em
Cracóvia, Auschwitz, Wieliczka e Varsóvia, estada de 4 noites em
hoteis 4 estrelas, todas as refeições desde o almoço do 1º dia ao
almoço do 5º dia, entradas em Auschwitz, Santuario de Jasna Gora
em Czestochowa, Catedral de Wawel e Igreja de N.Senhora em
Cracovia, Minas de Sal Wieliczka, Wadowice Museu de João Paulo II,
auriculares, taxas de turismo, seguro de assistencia em viagem.
- Não inclui bebidas às refeições e outros não indicados como
incluidos.

