


1º DIA – Lisboa / Varsóvia

Em hora a combinar, encontro no aeroporto de Lisboa. Formalidades de embarque. Voo com destino a Varsóvia. 
Chegada e transfere para o hotel. Jantar incluído.

2º DIA – Varsóvia

Pequeno almoço no hotel. Em hora a combinar saída para visitar a cidade. Irá começar no Palácio da Cultura e
Ciência, o edifício mais alto da cidade construído em estilo arquitetónico surrealista ( stalinista), visitará os Jardins
Reais de Lazienki, o parque mais importante e distinguido ca capital polaca. Aqui está situado o monumento a
Frederico Chopin, junto com uma grande variedade de esculturas e palácios. O mais importante é o Palácio sobre a
água. De seguida continuação da visita aos locais de martírio durante a ocupação NAZI – Alemanha. A zona do antigo
Gueto de Varsóvia, o Monumento dos Heróis do Gueto, Umschlagplatz, lugar de deportação do povo judaico.
Seguida pela Rota Rela, a Universidade de Varsóvia, o Palácio do Presidente, o Castelo Real.

Ira continuar o passeio pela zona antiga da cidade, património da Humanidade, irá visitar a coluna de Segismundo, a
praça dos mercados, os muros, Barbakan, a casa de Marie Curie Sklodowska, o monumento ao levantamento de
Varsóvia. Almoço e tarde livre. Em hora a combinar irá assistir a um Recital de piano de música de Chopin. Jantar.
Alojamento em Varsóvia.



3º DIA – Varsóvia / Auschwitz / Cracóvia

Pequeno almoço no hotel. Em hora a combinar para saída para começar a visita em Oswiecim. Visita guiada ao
museu do antigo campo de concentração Nazi Alemã Auschwitz-Birkneau inscrito na Unesco. Almoço livre.
Continuação da viagem para Cracóvia. Chegada e alojamento em Cracóvia. Tarde livre. Jantar em restaurante local.
Alojamento.

4º DIA – Cracóvia / Wieliczka / Cracóvia

Pequeno almoço no hotel. Em hora a combinar inicio do tour pela zona antiga declarada Património da Humanidade
pela Unesco; continuação da visita até à colina de Wawel bem como a catedral. Irá ver o castelo de Wawel e o
colégio Maius ( sem entrar). Passeio pela zona antiga, onde poderá visitar a Basilica Mariana, onde irá visitar o
majestoso altar de Wit Stworz. Tempo para escutar um músico a tocar trompete. Almoço e tarde livre. No período da
tarde, continuação da visita até Wieliczka – local onde irá visitar as minas do sal inscritos na Unesco; escavadas na
segunda metade do século XIII. Irá descer a uma profundidade de 135 metros para percorrer durante cerca de 2
horas 2 quilómetros de galerias e câmaras subterrâneas ocasionalmente interrompidas por escuros lagos salinos.
Jantar com musica folclórica. Alojamento no hotel em Cracóvia.



5º DIA – Wadowice / Zakopane

Pequeno almoço no hotel. Em hora a combinar saída a Zakopane. Transfere a Wadowice, para visitar a Basílica
Paroquial onde foi batizado o Papa João Paulo II. Continuação da viagem até Zakopane. Chegada e visita desta cidade
que se localiza num grande vale entre as montanhas Tatras e a colina de Gubalówka. É o centro de esqui e de
montanhismo mais importante da Polónia, sendo visitado por cerca de três milhões de turistas por ano. Na cidade e
arredores destaca-se a original arquitetura de madeira o que representa as suas numerosas casas e igrejas com
caraterísticas muito especificas. Passeio pela rua Krupowki, onde irá apreciar a igreja de madeira em Jaszczurowka.
Subida em funicular até á colina de Gubalowka para ver o panorama de los Tatras e do povo de Zakopane.
Alojamento no hotel. Jantar.

6º DIA – Czestochowa / Wroclaw

Pequeno almoço no hotel. Em hora a combinar saída até Wroclaw. No caminho irá fazer uma paragem em
Czestochowa onde irá parar e visitar o santuário de Jasna Gora ( Monte Claro), o terceiro maior centro de
peregrinação do mundo católico, e o Santuário Nacional da Polónia. Visita à Basílica e Relicário da Virgem Negra –
Padroeira da Polónia. Almoço livre. Continuação da viagem até Wroclaw. Chegada, jantar e alojamento.



7º DIA –Wroclaw / Varsóvia

Pequeno almoço no hotel. Em hora a combinar saída para visitarmos a cidade: Universidade de Wroclaw, a Torre
Matemática, a praça principal, a Casa de Hansel e Gretel, a Câmara. Continuação do passeio até á ilha de Ostrow
Tumski onde visitaremos também a catedral de São João Baptista. Saida em direção a Varsóvia. Chegada.

8º DIA – Varsóvia

Pequeno almoço no hotel. Dia livre. Em hora a combinar saída para o transfer e embarque em voo com destino a
Lisboa.





Hotéis previstos:

www.poloniapalace.com

www.metropolisdesignhotel.pl

www.hotel-jp2.pl

www.nosalowy-dwor.eu/hotel-grand-nosalowy-dwor

http://www.poloniapalace.com/
http://www.metropolisdesignhotel.pl/
http://www.hotel-jp2.pl/
http://www.nosalowy-dwor.eu/hotel-grand-nosalowy-dwor


✓ Voos ida e volta 
✓ Estadia de 7 noites nos hotéis acima mencionados
✓ 7 pequenos almoços
✓ 7 jantares (sem bebida)
✓ 1 jantar típico com musica folclórica
✓ Transporte aeroporto / hotel / aeroporto
✓ Autocarro climatizado
✓ Guia acompanhante em português ou espanhol durante as visitas e transferes entre cidades.
✓ Seguro viagem
✓ Acompanhante da agência Atlântida WTA durante toda a viagem
✓ 1 Oferta por pessoa 

✓ Serviço bagageiros
✓ Gorjetas
✓ Excursões opcionais
✓ Serviços não específicos no itinerário



Este premiado hotel de 4 estrelas beneficia
de uma localização central, mesmo em
frente ao Palácio da Cultura e da Ciência.

O Hotel Polonia Palace disponibiliza quartos
espaçosos, equipados com ar condicionado,
um mini-bar e uma casa de banho com piso
aquecido. O acesso Wi-Fi é gratuito.

Todos os quartos insonorizados e
elegantemente decorados do Palace estão
equipados com um cofre e televisão por
satélite. As casas de banho luxuosas têm
um secador de cabelo, uma banheira e
produtos de higiene pessoal gratuitos.



O Metropolis Design Hotel está localizado no
centro de Cracóvia, apenas a 950 metros do
Castelo de Wawel, a 750 metros da Cidade
Velha e a 350 metros das Avenidas do Vístula.
A propriedade dispõe de quartos com ar
condicionado e acesso Wi-Fi gratuito.

Os modernos quartos de design apresentam
uma iluminação alternada de 6 cores e incluem
uma ampla televisão de ecrã plano com canais
por cabo e jogos, uma casa de banho com
pisos aquecidos, um chuveiro de efeito chuva
iluminado, toalhas e produtos de higiene
pessoal gratuitos.



Este alojamento fica a 7 minutos a pé da
praia. O Hotel Jana Pawla II está localizado
na Ilha Ostrów Tumski em Wroclaw, na
Breslávia, que é uma zona central e das
partes mais antigas da cidade.

Providencia quartos com televisão por
satélite e acesso Wi-Fi gratuito nas áreas
públicas. Os quartos apresentam um
sofisticado design interior.
Após um dia movimentado, os hóspedes
podem relaxar na sauna do hotel.

A zona histórica da Breslávia está situada a
600 metros do hotel. A Catedral de João
Batista encontra-se apenas a 120 metros. O
Salão do Centenário está a 2,6 km do hotel.



O Grand Nosalowy Dwór está localizado no sopé
da Montanha Nosal em Zakopane. Disponibiliza
um centro de lazer e apartamentos e quartos
com televisões de ecrã plano por cabo e acesso
Wi-Fi gratuito.
Os luminosos quartos e apartamentos do
Nosalowy Dwór apresentam mobiliário em
madeira com cores quentes, incluindo uma
secretária. Todos os quartos têm aquecimento,
um mini-bar, um frigorífico e um cofre.

Uma sauna e um banho de vapor também estão
à sua disposição.
A acomodação também organiza aulas de esqui e
disponibiliza um serviço de armazenamento de
equipamento de esqui. O teleférico mais próximo
na Montanha Nosal fica apenas a 140 metros. A
Pista de Saltos de Esqui de Wielka Krokiew está a
menos de 1,5 km.



✓

✓

✓

✓

✓
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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

