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Morada:   Grodzka 54 

                 31-044 Kraków, Polska 

tel./fax:     +48 12 633 65 56 

e-mail:      poland@ernesto-travel.pl 

www:        www.ernesto-travel.pl 

skype:       wojtekernestotravel 

 
 

 

 

 

Santuários das terras do João Paulo II e Bento XVI 

12 dias 
 

 Uma peregrinação que durante 12 dias percorre os países relacionados com os úlitmos dois 

papas. Durante a viagem se visitaram varios lugares vinculados com Bento XVI e Santo João Paulo II, os 

santuários mais importantes da Europa Central e as capitais da Áustira, Eslováquia, Hungria e Polônia. 

O programa inclui os seguintes países, cidades e localidades: ALEMANHA: Munique, Neuchwanstein, 

Oberammergau, Ettal, Altotting, Marktl; ÁUSTIRA: Salzburgo, Melk, Krems, Viena; ESLOVÁQUIA: 

Bratislava; HUNGRIA: Pannonhalma, Budapeste, Esztergom; POLÔNIA: Cracóvia, Lagiewniki, 

Wieliczka, Wadowice, Oswiecim (Auschwitz), Czestochowa, Varsóvia. 
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Dia 1. Munique 
xx.yy Chegada a Alemanha, a Munique, encontro com o guia 

acompanhante de Ernesto Travel. Transfere ao centro 

da cidade. /40km/ 

 Munich é uma cidade que não precisa de recomendação. 

A capital da região bávara, por alguns vista como a capital 

mundial da cerveja, sem dúvida durante a Oktoberfest. 

Vamos passear na parte antiga da cidade, conheceremos 

o Marienplatz e a Casa Municipal, as altas torres 

de Frauenkirche – a Catedral da Nossa Senhora Bendita, 

o símbolo da capital bávara, uma catedral particular com 

uma curiosidade interessante – Teufelstritt, a pegada 

do Diabo. 

20.00  Jantar de boas vindas em restaurante tradicional bávaro, 

com pratos típicos. 

 Pernoite em Munique. 

 

 

Dia 2. Munique – Neuschwanstein – Oberammergau – Ettal – 

Munique 

7.30  Café da manhã buffet no hotel. 

8.00 Saída a Neuchwanstein. /130km/ 

10.30 Chegada e visita ao impressionante Castelo 

de Neuschwanstein. Para muitos Neuschwanstein 

é um símbolo do Sul da Alemanha, o mais romântico 

de todos os castelos românticos. A história do castelo 

relacionada com o estranho duque, misterioso aspeto 

e a localização do castelo fazem dele um ponto obrigatório 

do itinerário. 

13.00 Almoço em Füssen. 

14.30 Saída a Oberammergau. /50km/ 

15.30 Chegada a Oberammergau, passeio na vila. Embora seja 

uma vila pequena, é mundialmente famosa pelas 

representações da Paixão do Cristo, cujas tradições 

remetem ao século XVII quando foram organizadas pela 

primeira vez. A partir daquele tempo, cada 10 anos 

os habitantes da vila (até 2000 pessoas!) apresentam uma 

encenação da história bíblica. Além desse evento, as casas 

de Oberammergau estão pintadas com motivos religiosos 

o que torna-o interessante durante o ano todo. 

16.30 Transfere para Ettal. /5km/ 

16.45 Visita à Abadia de Ettal. É muito curioso que numa vila 

com menos de 800 habitantes tem uma abadia beneditina 

tão grande e tão importante. A Abadia foi fundada 

já em 1330, em forma de um convento modesto. 

A reconstrução após um fogo em 1744 tornou-a uma 

construção imponente, no estilo barroco que podemos 

apreciar hoje. O lugar tem uma tradição seculária 

de peregrinações, sendo um dos santuários marianos mais 

importantes nas regiões alpinas. 

18.00 Regresso a Munique. /85km/ 

19.30 Chegada a Munique. Jantar.  

Pernoite em Munique. 
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Dia 3. Munique – Altötting – Marktl – Salzburgo 
7.30 Café da manhã buffet no hotel. Check out. 

8.00 Saída para Altötting. /96km/ 

9.30 Chegada a Altötting. Visita ao Santuário de Altötting. 

Chamado pelo Papa Bento XVI o coração 

da Alemanha   um dos corações da Europa, 

é um dos santuários marianos mais antigos da Europa. 

Cada ano mais de 1 milhão de peregrinos vem visitar 

a Virgem Negra na Capela de Graça. O primeiro batistério 

foi construído nesse lugar há 1300 anos, aos finais 

do século VII, o culto da Nossa Senhora permanece vivo 

até aos dias de hoje. O Papa Bento XVI visitou esse lugar 

muitas vezes – pois está a 16km do seu lugar 

de nascimento, Marktl. 

11.00 Transfere para Marktl. /16km/ 

11.30 Chegada a Marktl, visita ao museu de Josef Ratzinger – 

Papa Bento XVI. 

13.00 Almoço em Marktl. 

14.30 Saída para Salzburgo. /70km/ 

15.30 Chegada a Salzburgo. Visita da cidade. Situada 

pitorescamente, Salzburgo é a cidade de Mozart, guarda 

a memória do grande compositor. Visitaremos a cidade 

antiga, não esquecendo da Abadia de São Pedro, fundada 

em 696, provavelmente um convento mais antigo nesse 

lado dos Alpes. 

18.00 Check in. Jantar. Pernoite em Salzburgo. 

 

Dia 4. Salsburgo – Melk – Krems – Viena 

7.30 Café da manhã buffet no hotel. Check out. 

8.00 Saída para Melk, passando pela região de Salzkammergut 

– distrito lacustre, classificado como Património Mundial 

em 1997. /212km/ 

11.30 Chegada a Melk. Visita de Melk: a Abadia de Melk é um 

magnífico monastério barroco, o maior convento 

beneditino da Europa. O seu terraço oferece um panorama 

admirável do rio, a ribeira e os vinhedos (entrada incluída, 

visita guiada em espanhol com guia acompanhante 

a traduzir, se for preciso). Transfere para o barco. 

13.50 →  Cruzeiro no rio Danúbio pelas paisagens románticas 

da região vinhateira de Wachau 

→ 15.35 com almoço a bordo. Chegada a Krems. Tempo livre. 

16.30 Continuação de viagem até Viena. /80km/ 

18.00 Chegada a Viena. Check in. Tempo livre. Jantar. Pernoite 

em Viena. 

 

Dia 5. Viena 

8.00 Café da manhã buffet no hotel. 

9.00 Visita de Viena. A capital austriaca lembra dos seus 

grandes tempos, os tempos da capital de um império que 

unia várias nações e culturas. É uma cidade cosmopolita. 

Passeio pela cidade inclui a visita panorámica de Viena 

percorrendo a “Ringstrasse” com os seus monumentos 

suntuosos como a Ópera, os museus de Belas Artes 
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e Ciências Naturais, o monumento de Maria Teresa, 

o Parlamento, a Prefeitura, o Teatro Nacional e o Palácio 

Imperial de Hofburg. A pé: a Catedral de Santo Estévão, 

o Palácio de Hofburg, os jardins do Belvedere com 

o Palácio de Verão do Príncipe Eugenio de Saboya. 

13.00 Almoço. 

14.30 Visita ao Palácio de Schonbrunn. Os reis franceses tinham 

o Versailles, o imperador austriaco tinha o Schonbrunn. 

Um palácio que pela sua dimensão refleta a grandeza 

do antigo império. Construído nas arredores da cidade, 

numa colina, ocupa uma área enorme. Hoje em dia é uma 

lembrança dos tempos antigos, um lugar de descanso para 

os vienenses e um ponto de visita obrigatório para 

os turistas. Oferece um ótimo panorama de cidade. 

Regresso ao centro. 

19.30 Jantar. Pernoite em Viena. 

 

Dia 6.  Viena – Bratislava – Pannonhalma – Budapeste 

8.00 Café da manhã buffet no hotel. Check out. 

8.30 Saída em direção de Bratislava, a capital de Eslováquia. 

/85km/ 

10.00 Chegada. Um passeio pela capital eslovaca. Entre os dois 

poderes – a Áustria e a Hungria, a Bratislava (Pressburg, 

Pozsony) era uma das principais cidades do velho império 

austro-húngaro. No entanto, depois da Segunda Guerra 

Mundial ficou na zona da influência soviética o que está 

refletido no aspeto da cidade. Vamos visitar a Cidade 

Velha – uma mistura de monumentos velhos e arquitetura 

moderna. 

13.00 Almoço. 

14.30 Continuação até Pannonhalma. /95km/ 

16.00 Visita ao monastério de Pannonhalma: desde a sua criação, 

a abadia ocupa um lugar especial na história de Hungria; 

foi um 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. Saída para 

Budapest. 

18.00 Saída para Budapeste. /130km/ 

20.30 Chegada a Budapeste. Jantar. Check in. Pernoite 

em Budapeste. 

 

Dia 7. Budapeste 

8.00 Café da manhã buffet no hotel. 

9.00 Visita da cidade com guia local. A capital hungara 

é um lugar de influências de várias culturas: húngara, 

eslava, alemã, turca. Durante o citytour conheceremos 

os encantos da cidade tal como a saborosa e picante 

cozinha do país de Átila. 

 Visita para ver o mais importante de Budapeste: o melhor 
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panorama da toda a cidade desde a Cidadela (no Monte 

Gerardo ou Gellért) passando depois pelo Ponte de Isabel 

a Pest com o passeio famoso de Váci Utca. Afinal da rua 

espera-nos o Grande Mercado onde terá a possibilidade 

de ver e provar a comida local e tradicional. Após a Váci 

Utca a visita continua até a Basílica de Santo Estévão – 

a terceira mais grande de Hungria, a Avenida de Andrássy 

(com a Ópera e com a Casa do Terror) e com 

a elegantíssima Praça dos Hérois no fondo, logo cruzamos 

o rio pelo ponte mais antigo de Budapeste – o Ponte 

Pênsil, subindo à Colina do Castelo, sacando fotos desde 

o Bastião dos Pescadores e da Igreja de Matias 

e terminando a visita conhecendo os lugares mais famosos 

do Castelo de Buda. Visitaremos também a Ópera. 

13.30 Almoço. 

15.00 Continuação da visita. 

17.00 Tempo livre. 

19.30 Jantar típico húngaro (comida semi-oriental). Pernoite 

em Budapeste. 

 

Dia 8. Budapeste – Esztergom – Cracóvia 
8.00  Café da manhã buffet no hotel. Check out. 

8.30 Saída para Esztergom. /50km/ 

9.30 Visita à Basílica de Esztergom – a maior igreja da 

Hungria, a sede do primaz da Igreja Católica do país. 

11.00  Continuação a Cracóvia na Polônia, cruzando Eslováquia. 

/360km/ Almoço pelo caminho. 

18.30 Chegada a Cracóvia. Check in. Tempo livre. Jantar. 

Pernoite em Cracóvia. 

 

Dia 9. Cracóvia –Lagiewniki – Wieliczka – Cracóvia 

8.00 Café da manhã buffet no hotel. 

8.30 Visita de Cracóvia, a antiga capital do Reino Polaco, 

um dos impérios europeus mais importantes na época 

medieval: súbida da Colina de Wawel com o Castelo Real 

e a catedral – o lugar de coroação e do último repouso 

dos reis polacos. Também lá, na cripta románica de 

São Leonardo, Karol Wojtyla no dia 2 de novembro 1946 

celebrou a sua primeira missa. Um passeio pela Cidade 

Velha (Stare Miasto) com a sua Praça Maoir – a mais 

extensa da Europa e edifícios de vários estilos, a Igreja 

Mariana (Kosciol Mariacki) com seu famoso altar – obra 

do genial escultor Vito Stoss, a medieval Loja dos Tecidos. 

A visita vai incluir também lugares relacionados com a 

vida de Santo João Paulo II que foi bispo de Cracóvia 

antes de ser eleito o Bispo de Roma. Visitaremos a igreja 

dos Franciscanos onde costumava rezar, a passaremos em 

frente da famosa Janela do Papa, de qual falava com os 

jovens durante suas peregrinações a Polónia. A Cidade 

Velha foi declarado o Património da Humanidade pela 

UNESCO em 1978. 

13.30 Almoço em restaurante no centro de Cracóvia. 

15.00 Saída para o Santuário da Divina Misericórdia 

Budapeste 

 
 

 
 

Esztergom 

 
 

Cracóvia 

 
 

 
 

 



6 

 

em Lagiewniki em Cracóvia. /9km/ 

15.30 A divina Misericórdia salvará o mundo! Visita 

ao Santuário da Divina Misericórdia, com o famoso 

quadro Jesus, em ti confio. Durante a visita na Polónia 

no ano 2002, o Papa proclamou este santuário o centro 

da Divina Misericórdia.  

No domingo da Misericórdia (uma semana depois da 

Páscoa; o Papa morreu na véspera do Domingo de 

Misericórdia) milhares de pessoas vêm para celebrar missa 

neste santuário e rezar na capela onde está sepultada Santa 

Faustina Kowalska que iniciou o culto da Divina 

Misericórdia. 

17.30 Saída em direção de Wieliczka. /13km/ 

18.00 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 – 

gema durante os séculos da existência da mina. Um lugar 

visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), 

Johann Wolfgang von Goethe, Dmitri Mendeleev, 

Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc. 

A mina foi declarada o Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO já em 1978. 

21.00 Jantar. Regresso ao hotel.  

Pernoite em Cracóvia. 

 

 

Dia 10. Cracóvia – Oswiecim/Auschwitz – Wadowice – 

Cracóvia 

8.00 Café da manhã buffet no hotel. 

8.30 Saída em direção do museu Auschwitz-Birkenau. /100km/ 

10.00 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.  

13.00 Almoço em Oswiecim. 

14.30 Saída para Wadowice, terra natal de Sua Santidade 

João Paulo II (Jan Pawel II). /35km/ 

15.30 Visita à Igreja paroquial onde foi batizado no dia 20 

de junho de 1920. 

16.00 Visita a casa-museu do João Paulo II. Aqui, na pequena 

cidade de Wadowice, rodeada pelas baixas montanhas, 

nasceu o Karol Wojtyla. O museu apresenta várias peças 

relacionadas a vida dele. 

17.30 Saída para Cracóvia. /50km/ 

18.30 Regresso a Cracóvia. Tempo livre. Jantar.  

Pernoite em Cracóvia. 
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Dia 11.  Cracóvia – Czestochowa – Varsóvia 
8.00 Café da manhã buffet no hotel. Check out. 

8.30 Saída a Czestochowa. /140km/ 

10.30 O Santuário da Madona Negra de Czestochowa é um lugar 

simbólico para todos os polacos. Ao longo da história 

da Polónia, os polacos vinham aqui para pedir a ajuda 

da Madre de Deus, especialmente em tempos difícéis, 

como guerras ou ocupação. A Madona Negra 

de Czestochowa foi anunciada a Rainha da Polónia pelo 

Rei João Casimirus no século XVII. É um lugar 

de peregrinação muito popular, recebe entre 3 e 4 milhões 

de peregrinos cada ano, sem dúvida é o centro da vida 

religiosa da Polónia e de todos os polacos. O Santuário 

é também uma fortaleza, um conjunto arquitetónico 

interessante. 

13.00 Almoço. 

14.30 Continuação a Varsóvia, a capital da Polónia. /220km/ 

18.30 Chegada a Varsóvia. Check in. Tempo livre. 

Jantar. Pernoite em Varsóvia. 

 

 

Dia 12. Varsóvia 

8.00 Café da manhã buffet no hotel. Check out do hotel em 

Varsóvia. 

9.00 Visita panorâmica de Varsóvia: 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, a Rua Krakowskie 

Przedmiescie, a colorida cidade antiga de Varsóvia 

com o Castelo Real, a catedral de São João e a charmosa 

Praça do Mercado. 

13.00 Almoço. Tempo livre. 

xx.yy Traslado ao aeroporto de Varsóvia e embarque para o voo. 
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Serviços de Ernesto Travel: 

1. Hotéis conforme o programa em regime BB (pequenos almoços incluídos), quartos duplos. 

2. Refeições: pensão completa, começando por jantar no 1º dia e terminando por almoço no último 

dia. Cada almoço e jantar inclui: 1º prato, 2º prato, sobremesa. Água e pão incluídos. 

3. Guia – acompanhante em português durante toda a viagem. 

4. Entradas e guias locais em português (se não for possível, em espanhol ou inglês e o guia 

acompanhante a traduzir): 

• Munique – guia local, 3 horas, sem entradas; 

• Neuschwanstein – com guia local, entrada incluída; 

• Oberammergau – entrada livre; 

• Ettal – guia local, entrada livre; 

• Altötting – guia local, entrada livre; 

• Marktl – guia local, entrada incluída; 

• Salzburg – guia local max 3 horas, sem entradas; 

• Melk – guia local, entrada incluída; 

• Cruzeiro no Rio Danúbio com almoço incluído; 

• Viena – guia local, dia inteiro, entradas livres; 

• Schönbrunn em Viena – visita com audioguias; 

• Bratislava – guia local, entradas livres; 

• Pannonhalma – guia local, entrada incluída; 

• Budapeste – guia local, dia inteiro, com entrada ao Parlamento, Igreja de Matias, Basílica de 

Santo Estévão; 

• Esztergom – entrada livre, com guia acompanhante; 

• Cracóvia – guia local, dia inteiro, com entradas na Catedral Real com tumbas reais e Igreja de 

Santa Maria na Praça Principal; 

• Minas de Sal em Wieliczka – com guia local, entrada incluída; 

• Santuário de Łagiewniki – entrada livre, com guia acompanhante; 

• Auschwitz e Auschwitz-Birkenau – entrada livre, guia local, auriculares obrigatórias incluídas; 

• Wadowice – guia local e entradas incluídas; 

• Czestochowa – guia local e entradas incluídas, auriculares incluídas; 

• Varsóvia – guia local incluído, sem entradas. 

5. Serviço de transporte de qualidade superior, à disposição do grupo em acordo com o programa, 

com WC e ar condiconado, despesas de motoristas, portagens, estacionamentos incluídos. 

 

O preço não inclui: 

1. Café, chá, refrigerantes, bebidas alcoólicas durante os jantares. 

2. Refeições não mencionadas no programa. 

3. Despesas pessoais, gorjetas, bagageiros. 

4. Passagens aéreas. 

5. Seguro médico e de viagem. 

6. Tudo não mencionado no ponto “Serviços de Ernesto Travel”. 

 


