


1º Dia – Lisboa / Varsóvia

Em hora a combinar encontro no aeroporto de Lisboa. Formalidades de embarque assistidos pelo nosso
representante que acompanhará o grupo durante toda a viagem. Chegada ao aeroporto de Varsóvia. Encontro com o
guia acompanhante. Jantar de boas-vindas.

2º Dia - Varsóvia

Pequeno - almoço. Passeio panorâmico pela cidade, onde destacamos o Parque Lazienki onde poderemos ver a
estátua de Chopin, continuaremos o tour até ao centro histórico onde veremos o monumento ao Gueto de Varsóvia,
o Monumento ao Soldado Desconhecido , Umschlagplatz- o lugar de deportações de judeus de Varsóvia para os
campos de concentração durante a ocupação alemã, o palácio da Cultura e Ciência, a rua Krakowskie Przedmiescie, a
Cidade Velha com Castelo, Catedral de Sao Joao, Praça do Mercado. Admiraremos tambem a bela igreja de Santa
Ana, que testemunhou um dos momentos-chave do pontificado de João Paulo II; Foi aqui que, em 1979, teve
contato com os jovens pela primeira vez na história das peregrinações papais. Almoço livre. Saida até á igreja St.
Stanislaus Kostka para assistir á missa. Jantar. Alojamento.



3º Dia - Varsóvia – Niepokalanow – Czestochowa, (170 km)

Pequeno - almoço. Partida em direção a Czestochowa, no caminho paragem para visitar um dos santuários mais jovens
da Polónia, ligada á figura de São Maximiliano Kolbe, um frade franciscano que em 1941, foi preso no campo de
concentração de Auschwitz, pois ofereceu-se para substituir outro prisioneiro condenado à morte. Em 1982, foi
canonizado pelo Papa João Paulo II; dois anos antes, o Papa tinha passado o status da igreja Niepokalanow a Basílica
Menor.

Almoço livre. Continuação da viagem até Czestochowa para visitar o Santuário de Jasna Góra, sendo este um lugar 
visitado por 4 milhões de peregrinos por ano; Aqui irá ver a imagem da Virgem Negra, que abriga a vida religiosa e 
cultural da Polónia. Visita guiada ao santuário, incluindo o interior da Basílica com imagem da Madona Negra. 
Possibilidade de assistir á missa. Jantar. Noite em Czestochowa



4º Dia - Częstochowa - Oświęcim - Wadowice - Cracóvia (180 km)

Pequeno - almoço. Em hora a combinar saída para Cracóvia. Paragem na cidade de Oswiecim, localizada a cerca de
50 km. Visita guiada ao antigo campo de concentração construído pelos nazistas em 1940, o que, juntamente com
outro campo construído em 1942 em Brzezinka (Birkenau ), tornou-se o lugar de extermínio de um milhão e meio
de pessoas . Recordando os numerosos mártires á " fábrica da morte" , vemos a célula onde São Maximiliano
Kolbe morreu . Almoço livre. Ao longo do caminho paragem na vizinha cidade de Wadowice, cidade natal do Papa
João Paulo II. Visita da casa de Papa João Paulo II (entrada incluída ) e da igreja paroquial onde foi batizado.
Continuação da viagem para Cracóvia. Jantar em restaurante no centro histórico. Alojamento em Cracóvia.

5º Dia - Cracóvia - Wieliczka - Cracóvia (40 km)

Pequeno - almoço. Pela manha visita a Cracóvia, uma cidade rica em história, arte e arquitetura na qual se destaca,
sobretudo a Colina de Wawel com o Castelo Real e a Catedral ( visita), Basílica de Santa Maria (visita) , a Praca do
Mercado – a maior da Europa medieval. Veremos a rua Tyniecka onde Joao Paulo II morava como estudante; a
igreja de St. Stanislaus Kostka onde celebrou a sua primeira missa; na rua Franciszkanska viveu como arcebispo;
aqui veremos a famosa janela onde conversava com os fiéis. Almoço livre. A tarde: saida a Wieliczka - Mina de Sal,
cavado na segunda metade do século XIII. (entrada incluída ). Jantar com música ao vivo com concerto Klezmer .
Alojamento em Cracóvia.



6º Dia - Cracóvia - Lagiewniki - Kalwaria - Ludzmierz – Zakopane

Pequeno - almoço. Missa no Santuário da Divina Misericórdia Lagiewniki ( Cracóvia ) e visita. Paragem no Novo
Centro de João Paulo II onde se destaca as relíquias de seu sangue. Almoco livre.
Viagem a Zakopane, passando por Kalwaria Zebrzydowska. Visita ao santuário, um dos mais populares na Polónia, em
que veremos uma arquitetura maneirista, destacando-se o meio ambiente deste Santuário, eleito Património da
Humanidade pela Unesco. Visita ao Santuário de Ludzmierz. Continuacao da viagem até ás montanhas de Pieniny
depois da passagem por Tatras e Zakopane. Jantar acompanhado por dança tradicional.

7º Dia - Zakopane – Warszawa

Após o pequeno - almoço visita á Igreja da Sagrada Família (1896) em que o interior foi projeto por Stanislaw
Witkiewicz, percursor da arquitetura do estilo em Zakopane. Visita á igreja de Nossa Senhora de Czestochowa, sendo
considerada a mais antiga de madeira construída em 1847 pelos escoceses em Zakopane Subida no funicular até ao
Monte Gubalowka para ver o maravilhoso panorama alpino de Tatras (incluído). Almoço livre na rua regional
Krupowki, cheia de lojas de souvenirs e produtos exclusivos de qualidade, barracas típicas e colorido mercado de
queijo e artesanato em madeira. Chegada e alojamento em Varsóvia. Jantar.



8º Dia –Warszawa – Lisboa

Pequeno almoço no hotel. Em hora a combinar transfere para o aeroporto. Embarque com destino a Lisboa.
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Contacte-nos para a sua próxima viagem 
Av. Columbano Bordalo 

Pinheiro, 61B, 1070-061 
Lisboa – PORTUGAL
T. +351 217 228 210 

Cidade Financeira, Escritório 
B04-101, Talatona, 

Luanda Sul - ANGOLA
T. +244 227 280 820-1-2-3 |

T. +244 934 764 608 | T. +244 
921 208 934 

3040 Post Oak Blvd, Suite 
1440, TX 77056, Houston, 

Texas - USA
T.+1713 621 10 00

19 Rue Cambaceres, 75008
Paris- FRANÇA

T. +330 153 53 73 00
Representante

www.atlantidawtaviagens.com

mailto:mariapimenta@atlantidawta.com

