Quarto duplo (mínimo de 42 par#cipantes)
Quarto duplo (mínimo de 31 par#cipantes)
Suplemento para Quarto Individual
Suplemento hotel central em Varsóvia (duplo)
Suplemento hotel central em Varsóvia (single)

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

1.220,00 €
1.270,00 €
150,00 €
20,00 €
20,00 €

Condições da viagem
Documentos Obrigatórios
•
Cartão do Cidadão ou Bilhete de Iden dade (válido para a viagem).

POLÓNIA
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VISITANDO VARSÓVIA, CZESTOCHOWA, LAGIEWNIKI, NOWA HUTA,
CRACÓVIA, WIELICZKA, ZAKOPANE, AUSCHWITZ, WADOWICE E KALWARIA
ZEBRYDOWSKA

Serviços Incluídos
•
Transporte Bragança/Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto)/Bragança em autocarro de turismo;
•
Passagem aérea (voos regulares), em classe turís#ca, com direito ao transporte de 20kg de bagagem (1 peça por
pessoa);
•
Taxas de aeroporto, segurança e combus*vel (€ 188,09);
•
Transporte em autocarro de turismo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
•
Circuito em autocarro priva#vo de turismo com ar condicionado;
•
Estadia em hotéis de 4* com localização semi-central , em quarto com banho ou duche;
•
Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú ﬁxo), com água em jarros incluída;
•
Excursões e visitas de acordo com o presente programa, orientadas por guias locais a falar português ou espanhol
(conforme disponibilidade) em Czestochowa, Cracóvia, Wieliczka, Auschwitz e Wadowice;
•
Entradas pagas: Czestochowa: Mosteiro de Jasna Gora | Lagiewniki: Mosteiro da Divina Misericórdia | Nowa Huta:
Igreja de Arka Pana | Cracóvia: Igreja de Santa Maria, Catedral de Wawel | Wieliczka: Minas do Sal (inclui descida e
subida em elevador) | Zakopane: Funicular e Igreja Nossa Senhora de Fá#ma | Auschwitz: Museu (inclui sistema
audio obrigatório) | Wadowice: Museu e Basílica João Paulo II | Kalwaria Zebrzydowska: Mosteiro ;
•
Passeio de barco no Rio Dunajec (se as condições metereológicas o permi#rem);
•
Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA;
•
Guia acompanhante (a falar português) durante todo o circuito terrestre;
•
Gra#ﬁcações a guia e motorista;
•
Seguro de viagem;
•
Mochila GeoStar.
Serviços não Incluídos
•
Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gra#ﬁcações a guias e motoristas, bagageiros, entrada
em museus e monumentos quando não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e o que não
esteja devidamente especiﬁcado no presente programa.
Alteração de Preços
•
Os preços constantes neste programa estão baseados nos custos dos serviços vigentes à data da impressão e para o
mínimo de par#cipantes indicado, pelo que estão sujeitos à alteração que resulte de variações no custo de
transportes, de direitos, impostos, taxas de aeroporto, segurança e combus*veis, ou da diminuição do numero de
par#cipantes.
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Seguro de Saúde
•
Tratando-se de uma viagem por um país da EU deve ser pedido no CRSS ou na Loja do Cidadão o Cartão Europeu de
Seguro de Doença.
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Preço por pessoa

INSCRIÇÕES ATÉ…
LUGARES
LIMITADOS
RESERVE JÁ
O SEU LUGAR

CÚRIA DIOCESANA
Rua Dr. Herculano da Conceição, 10, 5300-032 Bragança
Telef: 273 329 182 | Telem: 968 559 767
E-mail: diocesebragancamiranda@gmail.com

ITINERÁRIO DE VIAGEM

8 JULHO (Qua.) - BRAGANÇA/PORTO/FRANKFURT/VARSÓVIA
Comparência em hora e local a indicar oportunamente. Transporte em autocarro de
turismo ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto). Formalidades de embarque
assis#das por um delegado da GeoStar. Par da no voo da LuEhansa LH 1181, previsto às
06h00, com des no a Frankfurt. Refeição ligeira a bordo. Chegada a Frankfurt às
09h40, mudança de avião e con nuação no voo LH 1348, previsto às 12h20, para
Varsóvia. Refeição ligeira a bordo. Chegada ao Aeroporto Frederic Chopin às 13h55.
Formalidades de desembarque. De tarde, visita panorâmica de Varsóvia, cujo centro
histórico faz parte da lista de Património Cultural da Humanidade. Merece par#cular
destaque a Catedral de São João, o Castelo Real com a coluna do Rei Sigismund Waza, a
Praça do Mercado e o Monumento ao grande compositor Frederic Chopin. Transporte ao
hotel. Instalação. Jantar e alojamento.
9 JULHO (Qui.) - VARSÓVIA/CZESTOCHOWA/LAGIEWNIKI/CRACÓVIA
Pequeno almoço no hotel. Saída em direção a Czestochowa, importante centro de
peregrinação Mariano. Chegada e almoço em restaurante local. De tarde, visita ao
famoso Santuário de Jasna Gora, onde se encontra a imagem da Virgem Negra. A viagem
prossegue para Lagiewniki, centro mundial da Divina Misericórdia e do túmulo Santa
Faus#na (Irmã Faus#na Kowalska). Visita ao Mosteiro. Con#nuação para Cracóvia,
declarada pela UNESCO como Património da Humanidade. Chegada ao hotel.
Instalação. Jantar e alojamento.
10 JULHO (Sex.) - NOWA HUTA/CRACÓVIA/WIELICZKA (MINAS DE SAL)/CRACÓVIA
Pequeno almoço no hotel. Saída para o Bairro de Nowa Huta, para visita à famosa Igreja
de Arka Pana (Arca do Senhor), símbolo da resistência contra o comunismo. Regresso a
Cracóvia. Início da visita da cidade, começando pela Praça Medieval, considerada uma
das maiores da Europa, e passando pelos seus subúrbios, que se man#veram inalterados
desde há 700 anos. Destaque para a Casa dos Panos, do Séc. XVI, a Igreja Mariana e a
an#ga Catedral do Cardeal Wojtyla (que veio a ser o Papa João Paulo II), e que conserva
ainda os túmulos de Reis Polacos e o de S. Estanislau. Almoço em restaurante local. De
tarde, saída em direção a Wieliczka, para visita às famosas Minas de Sal, local onde os
mineiros polacos construíram autên#cas catedrais, fruto da sua grande religiosidade.
Poderemos observar cerca de 20 salas em 3 andares, cheias de belas estátuas
construídas em sal. Regresso a Cracóvia. Jantar e alojamento.
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especialmente nas várias casas e igrejas de telhados bicudos. Visita à Igreja de Nossa
Senhora de Fá#ma, construída em 1995, e cujos vitrais contam as aparições de
Fá#ma. Almoço em restaurante local. De tarde, embarque num fabuloso passeio pelo Rio
Dunajec Gorge, onde poderemos observar uma das áreas mais selvagens do Sul da
Polónia, o Parque Nacional Pieninski, com os seus animais, plantas e aves únicos.
Regresso ao hotel em Cracóvia. Jantar e alojamento.
12 JULHO (Dom.) - CRACÓVIA/AUSCHWITZ/WADOVICE/KALWARIA ZEBRYDOWSKA/
CRACÓVIA
Pequeno almoço no hotel. Par#da em direção ao campo de concentração de Auschwitz,
um dos maiores símbolos do nazismo, local de extermínio de milhões de prisioneiros,
entre eles o Beato Maximiliano Kolbe. Este campo funcionou entre 1940 e 1945.
Podemos ver uma exposição sobre o campo e as várias salas, que contêm pertences dos
prisioneiros, os dormitórios, os banhos, e os fornos, que nos lembra as cenas de terror
que ali #veram lugar. Almoço em restaurante local. Con#nuação para Wadovice, terra
natal de Sua San#dade João Paulo II. Visita à casa onde ele nasceu, hoje museu, e à Igreja
onde foi ba#zado. Prosseguimos em direção ao local de peregrinação mais popular da
Polónia, depois do Santuário de Czestochowa: a pequena vila de Kalwaria Zebrzydowska,
onde se visitará o Santuário do Calvário. Aqui, para além da Igreja barroca do século XVII
(Igreja de Nossa Senhora dos Anjos) e do Mosteiro Bernardino anexo, existem mais de 42
capelas ligadas às Estações da Paixão de Cristo e à vida de Nossa Senhora (visita da
Capela da 1ª Estação). Regresso ao hotel em Cracóvia. Em hora a informar, transporte a
restaurante local para jantar *pico com espetáculo de folclore. No ﬁnal, regresso ao
hotel. Alojamento.
13 JULHO (Seg.) - CRACÓVIA/FRANKFURT/PORTO/BRAGANÇA
Pequeno almoço no hotel. Em hora a indicar, transporte em autocarro ao Aeroporto
João Paulo II. Formalidades de embarque. Par da no voo da Lu hansa LH 1365,
previsto às 10h45, com des no a Frankfurt. Refeição ligeira a bordo. Chegada às 12h20,
mudança de avião e con nuação no voo LH 1178, previsto às 13h45, para o Porto.
Refeição ligeira a bordo. Chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro às 15h25.
Formalidades de desembarque. Transporte em autocarro para o local da par#da.
FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS.

11 JULHO (Sáb.) - CRACÓVIA/ZAKOPANE/CRACÓVIA
Pequeno almoço no hotel. Saída em direção a Zakopane, estancia turís#ca situada nas
montanhas. Subida em funicular ao Monte Gubalowka, de onde se pode apreciar a
magniﬁca vista das Montanhas Tatra. Descida ao centro histórico de Zakopane. Visita
panorâmica da cidade. Merece par#cular destaque a original arquitetura de madeira,
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