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Pacote

7 dias

MAIS SERVIÇOS
Se quiser trazer tudo preparado com
antecedência, além do que inclui no itinerário,
propomos levar incluso adicionalmente:

DESDE

895€

• Visita Museu e Campo de Concentração
Sachsenhausen em Berlim.
• Visita Campo de Concentração de Auschwitz e
Minas de sal de Wielivska em Cracóvia.
• 3 jantares (dias 2, 3, 5).

GARANTIMOS
Tour Leader

BERLIM

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

BERLIM E POLÓNIA

DATAS DE INICIO

Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out

27
04
01
13
10
07
05

18
15
27
24
14

29

DIA 01 (SEGUNDA–FEIRA) BERLIM

31
21

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel

Berlim
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup
Varsóvia
Novotel Centrum ****
Cracóvia
Novotel Centrum ****

Localização

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Cidade)
(Centro)
(Centro)

Consulte possíveis trocas de hotéis na
página 305 deste catálogo.
O PREÇO INCLUI

• Estadia nos hotéis indicados
em regime de alojamento e
café da manhã buffet.
• Ônibus de luxo durante todo o
percurso.
• Traslados de chegada e saída.
• Guia acompanhante profissional durante todo o percurso
em ônibus, independentemente do número de
passageiros.
• Visitas panorâmicas com guia
local em Berlim, Varsóvia,
Cracóvia e muitas visitas com
nosso guia correio.
• Bolsa de viagem e seguro
turístico.

150 l EUROPA • 2020 -2021

Chegamos à Europa
Chegada ao aeroporto e traslado ao
hotel. Alojamento. Às 19:30 h, terá lugar a reunião com o guia na recepcão
do hotel onde conheceremos o resto dos
participantes.

museus. A Perfeitura renascentista, com
belas galerias abertas, alberga o Museu
de História da Cidade, etc. Continuação
da viagem até Varsóvia. Alojamento.
DIA 04 (QUINTA–FEIRA) VARSÓVIA

Capital liberada e livre
Café da manhã e visita panorâmica
destacando a Porta de Brandemburgo;
o Reichstag; a Unter den Linten, Igreja
comemorativa do Káiser na Ku´Damm,
a Alexander Platz, a East Side Gallery,
memorial ao Muro de Berlim. Posibilidade para opcionalmente visitar alguns dos Museus de Berlim e do Campo de Concentração Sachsenhausen
Alojamento.

A grande capital
Café da manhã. Visita panorâmica da
cidade que nos mostrará os principais
monumentos e qualidades de si mesma,
especialmente aqueles situados ao redor
da rota real, prefeitura e as distintas homenagens a acontecimentos recentes da
segunda guerra mundial como o gueto
judeu. Tarde livre para realizar alguma
visita facultativa: Castelo Real, Palácio
Wilanow ou uma excursão à vizinha
Zelazowa Wola, um Museu dedicado a
Chopin na fazenda que foi residência de
sua família. Alojamento.

DIA 03 (QUARTA–FEIRA) BERLIM –
POZNAN – VARSÓVIA

DIA 05 (SEXTA–FEIRA) VARSÓVIA –
CZESTOCHOWA – CRACÓVIA

DIA 02 (TERÇA–FEIRA) BERLIM

Finalmente Polônia
Café da manhã. Partida com direção a
Poznan. Chegada e tour de orientação
de uma das mais antigas e grandes cidades da Polônia. O centro turístico da
cidade é a Antiga Praça do Mercado
com valiosos monumentos e numerosos

de Cracóvia, as igrejas medievais, a cidade velha, são alguns dos monumentos que nos impressionarão. O mercado
histôrico, ainda mercado tradicional, o
gueto judeu e as ruas dos palácios barrocos serão outras jóais que serão mostradas na visita panorâmica da cidade.
Alojamento.
DIA 06 (SÁBADO) CRACÓVIA

A Catedral do Sal
Café da manhã. Dia livre ou passeio
opcional para visitar o Campo de Concentração de Auschwitz e Minas de sal
de Wielivska. Alojamento.
DIA 07 (DOMINGO) CRACÓVIA –
CIDADE DE ORIGEM

Volta a casa
Café da manhã e tempo livre até à hora
do traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Santuários e tradições
Café da manhã. Partimos ao encontro
da Virgem Morena de todos os polacos.
São milhões os visitantes que durante sécs. atraíu esta Virgem. A devoção
mariana é a rainha em Czestochowa.
Continuaremos até Cracóvia. O castelo

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Dbl
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Percurso completo Ber/Cra (7 dias)

895

350

Pacote “mais serviços”

as saídas do circuito

As visitas locais e opcionais
serão com guias em Espanhol mais com
conhecimentos em língua portuguesa.

275

CRACÓVIA

