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CRACOVIA E ARREDORES
em 5 dias
Dia 1

Chegada a Cracóvia
Chegada a Cracóvia com o voo. Encontro com o acompanhante da Ernesto Travel e
traslado ao hotel.
Alojamento. Jantar.

Dia 2

Cracóvia (visita), Kazimierz (bairro judeu), Wieliczka (as Minas de sal)
Pequeno-almoço no hotel.
Visita a Cracóvia: um passeio pela Colina de Wawel com o Castelo Real, a catedral –
o lugar de coroação e do último repouso dos reis polacos, e pela Cidade Velha com a
sua Praça Maior – a mais extensa da Europa e edifícios de vários estilos, a Igreja da
NS (Kosciol Mariacki) (sem entrar), a medieval Loja dos Tecidos, o Collegium Maius –
o edifício mais antigo da Universidade Jaguelônica, a Torre da Câmara Municipal, um
olhar para a muralha antiga perto da Porta de São Floriano e da Barbacã. A Cidade
Velha foi declarada pela UNESCO como Património da Humanidade.
Almoço num restaurante no centro de Cracóvia.
Passeio pelo bairro judeu Kazimierz, outrora habitado pela maior comunidade
judaica da Europa, exterminada pelos nazistas alemães durante a Segunda Guerra
Mundial (visita a uma sinagoga incluída).
Saída em direção a Wieliczka.
Visita às famosas minas de sal, as mais antigas do mundo – um monumeto único da
cultura industrial da Europa. É praticamente uma cidade subterrânea, com lagos,
câmaras, poços e esculturas talhadas no sal – gema durante os séculos da existência
da mina. Um lugar visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang von
Goethe, Dmitri Mendeleev, Karol Wojtyla, etc. A mina foi declarada o Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO já em 1978.
Jantar.
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Cracóvia – Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) – Wadowice – Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel.
Partida em direção ao museu Auschwitz-Birkenau.
Visita ao território do ex-campo de concentração e extermínio Auschwitz-Birkenau,
construído pelos nazistas alemães durante a ocupação da Polónia durante a
Segunda Guerra Mundial. É uma triste testemunha do assassinamento de mais de
um milhão de pessoas de várias nacionalidades, na maioria judeus. Hoje em dia o
ex-campo de concentração de Auschwitz-Brikenau forma parte do Patrimônio da
Humanidade da UNESCO.
Almoço.
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Traslado a Wadowice.
Aqui, na pequena cidade de Wadowice, rodeada pelas baixas montanhas, nasceu
Karol Wojtyla, o futuro papa João Paulo II. O museu apresenta várias peças
relacionadas a vida dele. Em 2014 o museu foi reaberto com nova coleção que
atualmente conta a história da vida dessa grande pessoa, desde os primeiros anos
em Wadowice até a morte em Roma. Visitaremos também a Igreja Parroquial onde
foi batizado e onde voltou várias vezes, também como Papa.
Regresso a Cracóvia.
Jantar.
Cracóvia – Zakopane – Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel.
Saída para Zakopane.
Visita a Zakopane, a capital das montanhas polacas, ubicado aos pés dos Tatras. O
seu encanto consiste em sua arquitetura de madeira e em conservar um aspeito
tradicional local. Durante a visita subida em funicular ao Monte Gubalowka de onde
se pode apreciar a magnífica vista das Montanhas Tatra.
Almoço.
Continuação de visita e tempo livre.
Saída de regresso para Cracóvia.
Jantar com concerto de folclore polaco.
Cracóvia, voo de regresso
Pequeno-almoço no hotel. Check- out do hotel.
Traslado ao aeroporto de Cracóvia. Fim de nossos serviços.

