
01 DE JUNHO DE 2023

• Passeio inédito com roteiro completíssimo, cuidadosamente elaborado, desvendando as principais atrações do país, das
montanhas ao litoral. Hotelaria selecionada e acompanhamento de Guia Brasileiro. A Polônia como nunca se viu: compare e
comprove!

• Na capital Varsóvia, hospedagem por 2 noites no excelente Hotel Crowne Plaza, visita guiada do centro histórico e concerto
com obras de Frederic Chopin no elegante Salão Fryderyk.

• 2 noites na efervescente Gdansk, que na década de 1980 foi berço do movimento Solidariedade, de Lech Walesa, e hoje é
uma das cidades da moda no Verão Europeu. 

• Patrimônios  da Humanidade pela UNESCO: visitas  da Fortaleza Medialal  da Malbork,  da histórica Torun com seu bem
preservado centro histórico, Igreja da Paz, em Swidnica, e Minas de Sal de Wieliczka. E mais: uma noite na encantadora
Wroclaw.
 

• 2 noites na idílica região de Zakopane, com passeio de balsa pelo Rio Dunajec, no Parque Pieniny, subida de funicular ao
topo da Montanha Gubałówka e jantar com show folclórico.

• Grand Finale com 4 noites na Cracóvia, antiga capital da Polônia e cidade favorita de todos os visitantes, incluindo visitas
ao centro histórico, Bairro Kazimier e Fábrica de Oscar Schindler.



01 de junho de 2023 – Quinta-feira
BRASIL
Apresentação no aeroporto de São Paulo / Guarulhos para embarque em voo com conexão
para Varsóvia.

02 de junho de 2023 – Sexta-feira
VARSÓVIA
Chegada  ao  Aeroporto  de  Varsóvia.  A  capital  da  Polônia,  localizada  numa  esplanada
ascendente sobre o Rio Vístula, é sede arcebispal católica e ortodoxa. Hospedagem no
Hotel Crowne Plaza (ou similar).

03 de junho de 2023 – Sábado
VARSÓVIA
Café da manhã no hotel e saída para City Tour. Na Cidade Antiga vamos ver o Palácio
Real e  a Praça Antiga do Mercado. No decorrer do passeio passaremos também pelo
Monumento aos Heróis do Levante de Varsóvia, Palácio da Cultura e Ciências, área das
Embaixadas, Parque Lazienki e Monumento a Chopin. Tarde livre para caminhar pelas
ruelas da Stare Miasto, com praças e prédios históricos, fazer compras na Nowy Swiat,
principal  rua de comércio,  ou visitar  a Igreja  da Santa Cruz,  onde está preservado o
coração de Frédéric Chopin. À noite teremos o privilégio de escutar peças de Frederic
Chopin durante um concerto no elegante Salão Fryderyk.

04 de junho de 2023 – Domingo
VARSÓVIA - MALBORK - GDANSK
Saída com destino a  Fortaleza Medieval  de Malbork,  Patrimônio  da Humanidade pela
UNESCO. Este mosteiro fortificado do século XIII é o exemplo mais completo e elaborado
de um castelo gótico construído com tijolos no estilo característico e único da Ordem
Teutônica – uma obra prima da arquitetura com identidade ímpar, independentemente da
escola  contemporânea  na  Europa.  Uma  maravilha!  Continuação  a  Gdansk,  berço  do
movimento Solidariedade, de Lech Walesa, que na década de 1980 confrontou a poderosa
União Soviética. Hospedagem no Hotel Puro (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO
 
05 de junho de 2023 – Segunda-feira
GDANSK
Pela manhã, visita guiada da parte antiga da cidade incluindo a Rua Dlugi Targ (Long
Market)  pontilhada  por  casas  reconstruídas  no  Pós-Guerra  -  destaque  para  mansão
conhecida como Corte do Rei Arthur, um antigo ponto de encontro dos cidadãos ricos de
Gdansk. Passagem pela Fonte de Netuno, símbolo da cidade e ponto de encontro dos
amantes, Portão Verde e atrás dele, o boulevard que leva ao Porto Velho. Caminhada por
Dlugie Pobrzeze e Mariacka Street, a esquina mais bonita da cidade velha. É aqui que
joalheiros vendem os itens de âmbar que há séculos fazem a fama de Gdansk. Visita aos
interiores  da  Basílica  de  Santa  Maria,  maior  templo  do  mundo  construído  em tijolo
aparente,  e  da Catedral  de Oliwa,  reconhecida pelo  majestoso órgão do século  XVIII,
decorado com esculturas de estilo rococó que se movem enquanto o artista toca. Tarde
livre.

06 de junho de 2023 – Terça-feira
GDANSK - TORUN - POZNAN
Saída  em  direção  a  Toruń,  cidade  natal  de  Nicolau  Copérnico,  o  famoso  astrônomo
renascentista  que  revolucionou  as  teorias  do  Universo.  Situada  no  cruzamento  de

PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA
 em Classe Econômica 

POR PAX EM APTO DUPLO
4.270 EUR

SUPLEMENTO APTO SINGLE
 1.085 EUR

TAXAS
AEROPORTUÁRIAS

175 EUR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

PARTE AÉREA INCLUÍDA
Embarque em São Paulo

LH   507
01 JUN  SÃO PAULO / FRANKFURT   18:15     10:50

LH 1348
02 JUN   FRANKFURT / VARSÓVIA    12:10    13:45

LH 1369
15 JUN  CRACÓVIA / FRANKFURT   19:05  20:40

LH   506
15 JUN FRANKFURT / SÃO PAULO   22:05  04:55

PARTE AÉREA INCLUÍDA
Embarque Rio de janeiro

LH   501
01 JUN RIO DE JANEIRO / MUNIQUE   20:50  13:10

LH 1614
02 JUN MUNIQUE / VARSÓVIA 14:50 16:20

LH 1621
15 JUN CRACÓVIA / MUNIQUE  09:10  10:30

LH   500
15 JUN MUNIQUE / RIO DE JANEIRO 12:15  19:05

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
30% de  entrada  +  saldo  em 10x  sem juros  em
cartão de crédito. Taxas pagas junto da entrada.

HOTELARIA: 
• 2 noites no Hotel Crowne Plaza (ou similar),

em Varsóvia, com café da manhã;
• 2  noites  no  Hotel  Puro  (ou  similar),  em

Gdansk, com café da manhã;
• 1  noite  no  Hotel  Sheraton  (ou  similar),  em

Poznan, com café da manhã;
• 2 noites no Hotel Hotel Mercure Centrum (ou

similar), em Wroclaw, com café da manhã;
• 2 noites no Hotel Radisson BLU (ou similar),



importantes rotas comerciais,  integrante da Liga Hanseática, era uma das mais ricas
cidades  da  Polônia.  Visita  guiada  do  Centro  Histórico  que,  em  função  dos  bem
preservados edifícios góticos dos séculos XIV e XV, é Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Tempo livre para almoço, oportunidade para experimentar o delicioso pão de
gengibre, tradição que permanece viva há séculos. Continuação até Poznan, fundada no
século IX pelo primeiro príncipe da Polônia e sede da 1ª igreja cristã no país. Chegada e
hospedagem no Hotel Sheraton (ou similar). 

07 de junho de 2023 – Quarta-feira
POZNAN - WROCLAW
Pela  manhã,  visita  panorâmica  de Poznan,  começando  pela  parte  mais  antiga,  a  ilha
Ostrów Tumski  com a Catedral,  a Cidade Velha e sua Praça do Mercado com a bela
Câmara Municipal de estilo renascentista e a igreja barroca de Santo Estanislau. Veremos
também o antigo colégio jesuíta, hoje Prefeitura Municipal. Saída com destino a Wroclaw.
A cidade, situada sobre diversas pequenas ilhas no Rio Oder, ligadas por pontes e cortada
por  canais,  é  conhecida  como  a  Pequena  Veneza.  Seu  centro  histórico,  repleto  de
charmosas construções antigas, é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Visita guiado
incluindo passeio de barco pelo Rio Oder. Hospedagem no Hotel Mercure Centrum (ou
similar)

08 de junho de 2023 – Quinta-feira
WROCLAW – BOLESLAWIEC – SWIDNICA – WROCLAW
Café da manhã no hotel e saída em passeio até Bolesławiec, com uma história de mais de
800 anos,  entre as  cidades mais  antigas da região da Baixa Silésia.  O recurso mais
valioso da região são seus enormes depósitos de argila branca de alta qualidade – motivo
pelo qual, desde a Idade Média, é famosa por sua cerâmica, que teremos a oportunidade
de conhecer. Na sequência, percurso rodoviário até Swidnica e visita da Igreja da Paz.
Construída  em  meados  do  século  XVII  em  escala  e  com  nível  de  complexidade
desconhecidas na arquitetura de madeira europeia na época - sendo, ao lado de sua co-
irmã, na cidade de Jawor, o maior edifício eclesiástico barroco em enxaimel em todo
continente -, é desde 2001 Patrimônio Mundial da UNESCO. ALMOÇO INCLUÍDO

09 de junho de 2023 – Sexta-feira
WROCLAW – WADOWICE - ZAKOPANE
Café da manhã no hotel. Saída com destino a Zakopane com passagem por Wadowice. A
cada ano peregrinos e turistas vêm a cidade natal de Karol Wojtyla - o Papa João Paulo II
- para conhecer o apartamento onde sua família morava e provar o famoso “kremowka”,
bolo recheado de creme que era o favorito de Sua Santidade. Continuação a Zakopane, a
capital das montanhas polonesas. Localizada à sombra das Montanhas Tatras, os encantos
da cidade atraem visitantes tanto no verão como no inverno. Chegada e hospedagem no
Hotel Radisson BLU (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO.

10 de junho de 2023 – Sábado
ZAKOPANE
Café da manhã no hotel.  Saída em visita panorâmica pelos locais mais pitorescos de
Zakopane. É interessante observar as casas e igrejas que, em finais do século XIX, foram
erguidas sob a influência do artista polonês Stanislaw Witkiewicz – edifícios em madeira
com janelas arredondadas e enfeites detalhados cujo estilo peculiar de arquitetura diz-se
abraçar o espírito de Podhale, a região mais ao sul do país. No comércio da Rua Krupówki
encontra-se o oscypek, delicioso queijo defumado de leite de ovelha, peles com bordados

em Zakopane, com café da manhã;
• 4 noites no Hotel Puro Old Town (ou similar),

em Cracóvia, com café da manhã;

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR 
• Bilhetes Aéreos em classe econômica em

voos com conexão para os trechos (1) São
Paulo  ou  Rio  de  Janeiro  /  Varsóvia,  (2)
Cracóvia/ São Paulo ou Rio de Janeiro;

• Acomodação  em  quarto  duplo  (ou
individual,  com acréscimo)  com café  da
manhã diário;

• Todas  as  refeições  mencionadas  no
programa;

• Taxas  de  entrada  e  ingressos
mencionados no programa;

• Acompanhamento  por  Guia  Brasileiro
durante a parte terrestre da viagem; 

• Serviço de maleteiro nos hotéis em que o
mesmo  é  disponibilizado  (1  mala  por
pessoa);

• Seguro de Viagem e Cancelamento affinity
60 e 60 Sênior de acordo com a idade do
cliente  com  cobertura  até  60.000,
cobertura  para cancelamento de  viagem
(conforme  condições  ),  coberturas  são
expressas  em  dólar  (**A  opção  pelo
Seguro é facultativa, ficando reservado ao
cliente  o  direito  de  não  adquirir  este
Seguro – cujas respectivas coberturas e
condições estão expressamente previstas
no  pacote  de  viagem.  O  cliente  poderá
optar,  caso  seja  do  seu  interesse,  por
adquirir  plano  com  coberturas
diferenciadas,  devendo,  neste  caso,  nos
consultar  previamente  sobre  a
possibilidade e respectivas condições.

• Passeios  com  guia  falando  português,
espanhol  ou  inglês.  Sempre  que
necessário - e permitido - o Guia

• Brasileiro fará a tradução;
• Todos  os  traslados  segundo  o  itinerário

em veículos privativos;

IMPORTANTE: Na chegada  e  na saída,  traslados
incluídos  apenas  para  aqueles  que embarcarem
nos voos recomendados para o grupo. Passageiros
que optarem por outros voos não terão direito a
traslados,  que  poderão  ser  adquiridos



coloridos, suéteres, meias de lã e outros itens do artesanato local. Subida em funicular
até a Montanha Gubałówka, de onde se abre uma belíssima vista panorâmica dos Montes
Tatras. Restante do dia livre. Se a temperatura baixar, não deixe de provar o grzaniec
galicy, vinho quente típico das montanhas. À noite, jantar com show folclórico. JANTAR
INCLUÍDO.

11 de junho de 2023 – Domingo
ZAKOPANE – MINAS DE WIELICZKA - CRACÓVIA
Café da manhã no hotel. Saída para um delicioso passeio de balsa pelo Rio Dunajec, a
formas  mais  confortável  de  visitar  o  Parque  Nacional  de  Pieniny  em  encontro
extraordinário com a natureza selvagem. O passeio é uma das maiores atrações turísticas
da Polônia, encantando turistas há mais de 160 anos. Continuação até Wieliczka, onde
está situada a mina de sal considerada uma das maravilhas do mundo – é Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. O depósito de sal-gema na região começou a ser explorado no
século  XIII,  sendo o  mais  antigo do gênero na Europa.  As minas de sal  de Wieliczka
ilustram as etapas históricas do desenvolvimento das técnicas de mineração na Europa
dos séculos XIII ao XX. Suas extensas galerias guardam obras de arte, estátuas esculpidas
no sal e até uma catedral subterrânea, fazendo da visita um fascinante passeio pelas
diversas  fases  da  história  e  religião  do  país.  Prosseguimento  a  Cracóvia,  chegada  e
hospedagem no Hotel Puro Old Town (ou similar). ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.

12 de junho de 2023 – Segunda-feira
CRACÓVIA
Café da manhã no hotel. O centro histórico de Cracóvia, antiga capital da Polônia e sede
arcebispal, onde se destacam esplêndidos monumentos que nos recordam o apogeu desta
cidade milenar, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Visita a
Praça do Mercado, uma das maiores da Europa, onde se encontra a Igreja de Santa Maria,
famosa por seus interiores excepcionais e pelo retábulo gótico de Wit Stwosz. Na praça
também está a Torre dos Paços do Conselho e a Câmara dos Panos - local ideal para
comprar lembranças. Continuação até a Colina de Wawel, antiga sede dos reis poloneses.
Visita ao interior da Catedral, onde os soberanos eram coroados, e do Castelo, palco das
mais importantes decisões sobre política e desenvolvimento do país.  Restante do dia
livre.

13 de junho de 2023 – Terça-feira
CRACÓVIA
Visita ao Bairro Kazimierz, no passado uma cidade separada de Cracóvia. Habitada em
sua maior parte pelos judeus entre os séculos XIV ao XIX, é hoje o lugar da moda em
Cracóvia  com  clubes,  pubs  e  restaurantes.  Visita  a  uma  de  suas  sinagogas  e,  na
sequência, à Fábrica de Oskar Schindler – retratada no filme ganhador do Oscar - , uma
visita é imprescindível. Exposições, reconstruções, imagens e sons levam os visitantes a
viajar até o duro período da ocupação alemã e os horrores passados pelos judeus sob o
jugo nazista. ALMOÇO INCLUÍDO com apresentação de música Klezmer. 

14 de junho de 2023 – Quarta-feira
CRACÓVIA
Dia  livre.  Sugerimos  uma  excursão  OPCIONAL  ao  antigo  campo  de  concentração  e
extermínio de Auschwitz-Birkenau, o maior do Terceiro Reich, e ao Santuário da Virgem
Negra de Czestochowa.

separadamente.

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR: 
• Vistos  de  Turismo  para  portadores  de

passaportes emitidos por países para os quais
visto(s) turístico(s) se façam necessários, nem
serviço de despachante. Para este programa,
portadores  de  passaporte  brasileiro  não
necessitam de visto para Polônia. Portadores
de  passaportes  emitidos  por  outros  países,
favor consultar.

• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas  durante  as  refeições  incluídas  no

programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas

públicas  e/ou  privadas  sempre  que
necessária;

• Despesas  de  caráter  pessoal,  tais  como
bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc;

• Perdas  ou  despesas  devido  a  imprevistos,
como cancelamento de voos e barcos, doença,
acidentes, bloqueios de estradas, intempéries,
pandemias, etc;

• Gorjetas para os guias e motoristas;
• Excursões,  passeios,  visitas  e  espetáculos

OPCIONAIS que constem ou não no programa
e  sejam  oferecidos  pelos  guias  durante  a
viagem;

• Exames  PCR  ou  outros  exames  que  sejam
exigidos  pelas  autoridades  competentes,
atrações ou prestadores de serviços.

• Qualquer  item  não  expressamente
mencionado como incluso.

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
• A mais  de  30  dias  do  início  da  excursão;

retenção  de  20%  do  valor  da  Parte
Terrestre;

• A menos de 30 dias do início da excursão;
retenção  de  percentuais  superiores  aos
acima referidos, desde que correspondentes
a  gastos  efetivamente  comprovados  pela
agência perante a EMBRATUR, efetuados em
decorrência da desistência do usuário.



15 de junho de 2023 – Quinta-feira
CRACÓVIA – SÃO PAULO
Café da manhã no hotel. Traslado ao Aeroporto de Cracóvia para embarque de retorno à
São Paulo.


