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EUROPA CENTRAL
POLÓNIA – HUNGRIA – ÁUSTRIA – REP. CHECA
em 10 dias
Dia 1

Chegada a Polónia
Chegada a Polónia com o voo, encontro com o guia acompanhante. Traslado ao hotel.
Alojamento no hotel. Jantar. Pernoite em Varsóvia.

Dia 2

Varsóvia (visita) – Czestochowa
Pequeno-almoço no hotel.
Visita a Varsóvia com guia local. A capital da Polónia deve ser concebida pela história
que a marcou: uma cidade completamente destruída no final da Segunda Guerra
Mundial, reconstruída nos anos pós-guerra. A parte antiga é uma reconstrução exata,
iscrita na lista da UNESCO. Outras partes da cidade refletam a herança dos 50 anos de
comunismo – principalmente a arquitetura do realismo socialista. Mas outra face de
Varsóvia é de uma cidade dinâmica, moderna, com arranha-céus e todas as
caraterísticas de uma metrópole europeia.
Começaremos a exploração da cidade no Parque Lazienkowski com o monumento do
famoso pianista polaco Chopin e elegante Palácio na Água, continuaremos para o
território de antigo gueto de Varsóvia, a praça histórica com o Túmulo do Soldado
Desconhecido, “Umschlagplatz” – lugar de deportação dos judeus de Varsóvia aos
campos de concentração durante a ocupação alemão, o edifício, símbolo da Varsóvia –
Palácio de Cultura e Ciência.
Almoço.
Tempo livre para atividades pessoais.
Saída para Czestochowa. /210km/
Chegada. Alojamento. Jantar. Pernoite em Czestochowa.
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Czestochowa (visita) – Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) – Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel. Check out.
Visita ao Santuário de Nossa Senhora de Czestochowa. O santuário é o centro da vida
religiosa da Polónia e um símbolo para todos os polacos. Situado na Montanha Clara,
esconde a milagrosa imagem de Nossa Senhora com Menino Jesus. Ao longo dos
séculos, nos tempos difícieis os polacos peregrinavam aqui para pedir ajuda a Deus.
Continuação para Oswiecim.
Almoço.
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
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pessoas de várias nacionalidades, na maioria judeus. Hoje em dia o ex-campo de
concentração de Auschwitz-Birkenau forma parte do Patrimônio da Humanidade da
UNESCO.
Continuação a Cracóvia.
Chegada. Alojamento no hotel. Jantar. Pernoite em Cracóvia.
Cracóvia (visita), Santuário da Divina Misericórdia ou Kazimierz (bairro judeu) e
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) com o seu famoso altar (visita incluída), 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.
Continuação ao bairro Lagiewniki.
Transfer e visita ao Santuário da Divina Misericórdia, em Cracóvia. É um lugar especial,
relacionado com a vida de Santa Faustina que propagou o culto da Divina Misericórdia
– aqui passou alguns anos da sua vida; como também com o Karol Wojtyla que passava
por aqui, quando ia trabalhar na pedreira durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, no
Santuário podem rezar diante as relíquias de Santa Faustina.
//Opcional: Visita do bairro judeu Kazimierz, outrora habitado pela maior comunidade
judaica da Europa, exterminada pelos nazistas alemães durante a Segunda Guerra
Mundial.//
Continuação para Wieliczka.
Visita às famosas minas de sal, uma das 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 durante os séculos da existência da mina. O
lugar foi visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe,
Dmitri Mendeleev, Karol Wojtyla, entre outros. A mina foi declarada o Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO já em 1978.
Jantar. Pernoite em Cracóvia.
Cracóvia – Wadowice (João Paulo II) – Budapeste
Pequeno-almoço no hotel. Check out.
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.
Saída em direção a Budapeste.
Almoço.
Continuação a Budapeste.
Chegada. Alojamento no hotel. Jantar. Pernoite em Budapeste.
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Budapeste (visita)
Pequeno-almoço no hotel.
Hungria é um país do centro europeu que não é semelhante aos países vizinhos. Uma
língua completamente diferente de todos os demais; os húngaros têm uma história
diferente dos países eslovos. Uma nação muito lutadora que conquistou várias terras
da região até que foi conquistada pelo Império Austriaco.
Visita a Budapeste, a maior cidade do Leste Europeu, muitas vezes chamada o Paris do
Leste Europeu. A primeira parte da Peste – cheio de arquitectura monumental. Aqui
fica a Basílica de Santo Estévão, a maior igreja da cidade e o famoso Parlamento, um
dos edifícios construídos para o milenário do país húngaro. Na Praça de Heróis vamos
conhecer a impresionante história da nação lutadora.
Almoço.
Continuação da visita de Budapeste – o lado de Buda, com a Colina do Castelo,
antigamente a residência dos governadores do Reino, reconstruído após a Segunda
Guerra Mundial; o Bairro de Castelo com charmosas ruelas, lojas, palácios, a famosa
Igreja de Matias (com entrada) e um fantástico panorama desde o Bastião de
Pescadores, o ponto alto da visita da cidade.
Jantar. Pernoite em Budapeste.
Budapeste – Pannonhalma (visita) – Bratislava (visita) – Viena
Pequeno-almoço no hotel. Check out.
Saída a Pannonhalma. /130 km/
Visita ao mostéiro de Pannonhalma: desde a sua criação, a abadia ocupa um lugar
especial na história de Hungria; foi destino de peregrinação de prestigiosos visitantes
como o primeiro rei da Hungria, Santo Estévão I, João Paulo II, ou Dalai Lama. O
monastério foi fundado em 996 num lugar onde segundo uma lenda, nasceu
São Martinho, o bispo de Tours. A partir de ano 2011 a cripta da Basílica é o lugar do
últmo repouso do coração do Otto von Habsburg, conforme o desejo dele.
Continuação a Bratislava. /95 km/
Almoço.
Bratislava – um passeio na parte antiga da cidade com guia local. Bratislava, a capital
de República Eslovaca era durante muitos séculos a cidade de coroação dos reis e
reinas húngaras: o primeito rei da Hungria coroado em Bratislava foi Fernando I
Habsburgo, o neto dos Reis Católicos. Por isso, e pela proximidade de Viena, Bratislava
tornou-se a cidade mais importante de Hungria. Também por esta razão a Cidade
Antiga é cheia de palácios construídos pela aristocrácia húngara. Hoje Bratislava é a
capital da República Eslovaca. As ruelas recentemente renovadas têm o encanto de
uma cidade barroca.
Continuação a Viena.
Chegada e alojamento no hotel. Jantar. Pernoite em Viena.
Viena – Praga
Pequeno-almoço no hotel. Check out.
Visita a Viena. A capital austriaca lembra dos seus grandes tempos quando era a
capital de um império que unia várias nações e culturas. Hoje é uma cidade
cosmopolita. Passeio pela cidade incluí a visita panorámica de Viena percorrendo a
“Ringstrasse” com os seus maravilhosos monumentos como a Ópera, os museus de
Belas Artes e Ciências Naturais, o monumento de Maria Teresa, o Parlamento, a
Prefeitura, o Teatro Nacional. A pé: a Catedral de Santo Estévão, o Palácio de Hofburg,
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os jardins do Belvedere com o Palácio de Verão do Príncipe Eugenio de Saboya.
Almoço.
Saída a Praga. /335 km/
Chegada. Alojamento no hotel. Jantar. Pernoite em Praga.
Praga (visita)
Pequeno-almoço no hotel.
Visita a Praga, a capital da República Checa. É uma das cidades mais bonitas da Europa.
Passeio pela Colina do Castelo: Loreto de Praga (sem entrada) – um prédio barroco, o
lugar de peregrinação desde há 300 anos. O Castelo de Praga – construído numa colina
junto ao rio Vltava, é um conjunto de prédios; entre eles, o mais impressionante – a
Catedral de São Vito (entrada à parte gratuita) é o centro religioso da Boémia, um
exemplo excepcional de arquitetura gótica, refleta a riqueza da antiga monárquia
checa. Debaixo da Catedral fica a Mala Strana – um bairro com palácios barrocos,
igrejas interessantes.
Continuação no lado esquerdo do Rio Vltava: na Cidade Antiga, entre outros
monumentos interessantes, veremos a Praça Maior chamada também a Praça da
Cidade Velha com a Torre da Cidade, o relógio Astronômino Orloj, os predominantes
edifícios da Prefeitura e Igreja de Tyn; na Cidade Nova: a famosa Praça de São
Wenceslau, o lugar das demonstrações do século XX.
Almoço.
Continuação da visita.
Tempo livre no centro de Praga.
Jantar. Pernoite em Praga.
Praga, voo de regresso
Pequeno-almoço no hotel.
Traslado ao aeroporto de Praga, fim de nossos serviços.

