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A POLÓNIA EM 10 DIAS
Dia 1

Chegada a Cracóvia
Chegada a Cracóvia com o voo. Encontro com o acompanhante da Ernesto Travel e
transporte para o hotel. Alojamento. Jantar. Pernoite em Cracóvia.

Dia 2

Crácovia (visita) – Kazimierz (o bairro judeu) – Wieliczka (as Minas de sal) –
Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel.
Visita de Cracóvia: um passeio pela Colina de Wawel com o Castelo Real, a catedral
(entrada incluída) – o lugar de coroação e do último repouso dos reis polacos, e pela
Cidade Velha (Stare Miasto) com a sua Praça Maior – a mais extensa da Europa, a
Igreja Mariana (Kosciol Mariacki) com seu famoso altar (visita incluída) – obra do
genial escultor Vito Stoss, 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.
Um passeio pelo bairro 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. A mina foi declarada o Patrimônio da Humanidade pela UNESCO já em
1978.
Jantar. Pernoite em Cracóvia.
//Possiblidade de organizar o jantar num restaurante regional, com concerto de
folclore polaco//
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Cracóvia – Pieniny e Dunajec – Zakopane – Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel.
Saída em direção a Sromowce Wyzne em Pieniny (cadeia montanhosa perto dos
Tatras).
Viagem em jangadas no rio Dunajec através de um pitoresco desfiladeiro calcário,
no coração do Parque Nacional Pieninsky.
Saída para Zakopane.
Almoço.
Visita a Zakopane, a capital das montanhas polacas, ubicado aos pés das Montanhas
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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 Tatras.
Saída de regresso para Cracóvia.
Chegada a Cracóvia. Jantar. Pernoite em Cracóvia.
//Possiblidade de organizar o jantar num restaurante tradicional em bairro judeu
com concerto de música judaica klezmer//
Cracóvia – Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) – Wadowice – Wroclaw
Pequeno-almoço no hotel. Check-out do hotel.
Partida em direção ao museu Auschwitz-Birkenau.
Visita ao território do ex-campo de concentração e extermínio, 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.
Saída para Wadowice.
Chegada a Wadowice, a cidade natal do Papa João Paulo II. Visita à casa onde no dia
18 de maio de 1920 nasceu o futuro papa - hoje em dia museu sobre a vida dele, e à
igreja paroquial onde foi batizado no dia 20 de junho de 1920.
Continuação para Wroclaw.
Chegada e alojamento no hotel de Breslávia. Jantar. Pernoita em Wroclaw.
Wroclaw (Breslávia) – Poznan
Pequeno-almoço no hotel. Check-out do hotel.
Visita a Wroclaw, a capital da região de Silesia, uma cidade multicultural (entre
Polónia, Tchéquia, Áustria e Alemanha) e também a cidade dos gnomos. Passeio
pela parte velha da cidade: o palácio municipal gótico, a universidade, a catedral na
bela Ilha Ostrow Tumski. Graças a ser cortada pelo Rio Odra, a Breslávia conta com
muitas ilhas e pontes e há quem chama-lhe a Veneza polaca. A visita termina na
charmosa Praça do Mercado.
Almoço num restaurante da cidade velha.
Partida em direção a Poznan.
Chegada a Poznan: visita a uma das cidades mais antigas da Polónia, residência dos
primeiros governantes polacos. Visita panorâmica à cidade: a Praça do Mercado
com os seus numerosos edifícios antigos pintados em cores e a impressionante
Câmara Municipal adornada com cabritos - uns dos símbolos de Poznan; a Igreja de
Santa María Maddalena e Santo Estanislau Bispo, e o Colégio dos Jesuítas, um dos
exemplos mais impressionantes do barroco na Polónia, hoje a sede das autoridades
locais.
Jantar. Pernoite em Poznan.
Poznan – Gniezno – Torun – Gdansk
Pequeno-almoço no hotel. Check-out do hotel.
Saída para Gniezno.
Visita de Gniezno – a primeira capital polaca. Visita à catedral – o lugar de coroação
dos primeiros reis polacos (século X).
Saída para Torun.
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Almoço em Torun.
Visita a Torun, uma cidade medieval que faz parte do Patrimônio Cultural da
UNESCO. Na cidade encontra-se a casa onde em 1473 nasceu Mikolaj Kopernik
(Copernicus), o famoso astrónomo polaco. Visita à catedal construída nos anos
1250-1500 e a torre inclinada no recinto das muralhas da cidade antiga.
Saída para Varsóvia.
Chegada a Varsóvia. Alojamento e jantar no hotel. Pernoite em Varsóvia.
Gdansk, a Solidaridade e Sopot
Pequeno-almoço no hotel.
Visita a Gdansk, situada à beira do Mar Báltico. Outrora, no séc. XVII era uma das
cidades mais ricas da Europa, consequentemente conta com rica herança
arquitetónica burguesa, como o Palácio de Artus, Palácio Municipal, o Porto Velho, o
Mercado Largo, Mercado Longo com a Fonte de Neptuno. Além disso, a Igreja de Sta
Maria (entrada incluida), a catedral de Oliwa com seu famoso órgão (entrada
incluida).
Almoço.
Solidarnosc (Solidariedade) – o símbolo da luta do povo polaco contra o regime
comunista. Passo pelo estaleiro de Gdansk, onde nasceu o movimento e começou a
revolução, e pelo monumento aos assassinados em 1970. Transporte para Sopot, a
cidade à costa báltica, famosa pelo molhe de madeira mais longo da Europa. (Se o
horário permitir: uma visita ao Westerplatte, onde se ouviram os primeiros disparos
da Segunda Guerra Mundial).
Tempo livre no centro histórico de Gdansk.
Jantar. Pernoite em Gdansk.
Gdansk – Malbork – Varsóvia
Pequeno-almoço no hotel. Check-out do hotel.
Saída para Malbork.
Visita ao impressionante Castelo de Malbork, uma fortaleza enorme pertenecente
antigamente à ordem teutônica que se instalou no norte da Polónia no século XIII. É
o maior castelo de tijolo da Europa medieval, inscrito na lista da UNESCO.
Almoço num restaurante local.
Saída para Varsóvia.
Chegada a Varsóvia. Alojamento. Jantar. Pernoite em Varsóvia..
Varsóvia – a capital da Polónia
Pequeno-almoço no hotel.
Visita a Varsóvia: o Parque Real Lazienki com o monumento ao compositor polaco
Frederic Chopin, o ex-gueto de Varsóvia com Umschlagplatz, de onde milhares de
judeus foram transportados para os campos de concentração durante a Segunda
Guerra Mundial, o Monumento ao Soldado Desconhecido, o Palácio de Cultura e
Ciência, a Rua Krakowskie Przedmiescie, a cidade antiga com o Castelo Real e a
catedral de São João, a Praça do Mercado. A centro histórico de Varsóvia foi
totalmente destruído durante a Segunda Guerra Mundial mas reconstruído com um
esforço impressionante do povo polaco nos anos de pós-guerra. Atualmente está
inscrito na lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO.
Almoço num restaurante da cidade antiga.
Visita ao Castelo Real de Varsóvia (entrada incluída).
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Tempo livre na cidade antiga de Varsóvia.
Jantar de despedida num restaurante tradicional. Pernoite em Varsóvia.

Dia 10

Saída de Varsóvia e da Polónia
Pequeno-almoço no hotel. Check-out do hotel em Varsóvia.
Transporte ao aeroporto e partida de Varsóvia e da Polónia.

