Especialmente elaborada para:

POLÓNIA
10 A 17 de Setembro de 2018

Soluções
criativas para
viagens
inesquecíveis

Itinerário
1º Dia – 10 Setembro 2018
Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida. Entrega das documentações e assistência nas
formalidades de embarque por um representante da Abreu, que vos acompanhará durante toda a viagem.
Partida às 09:30 no voo TAP TP1262, com destino a Varsóvia e com chegada prevista para as 14:25.
Chegada ao Aeroporto de Varsóvia e visita panorâmica da cidade. O percurso passará pela “Rota Real”,
atravessando as ruas Ujazdowskie, Nowy Swiat e Krakowskie Przesmiescie, com numerosas igrejas, monumentos,
edifícios históricos e palácios, muitos dos quais actualmente sedes de ministérios e embaixadas. Visita pela
Cidade Velha, a pitoresca Praça do Mercado, a Catedral de São João, a Praça do Castelo com entrada no Castelo
Real. Ao fim do dia transporte para o Hotel Novotel Warszawa Centrum **** (ou similar). Jantar no hotel.
Alojamento.
2º Dia – 11 Setembro 2018
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a definir localmente (normalmente pelas 07:00) saída para inicio da visita à
Tricidade. Durante o trajecto visita ao castelo de Malbork, exemplo clássico de fortaleza Medieval. É o maior
Castelo do Mundo construído com ladrilho em estilo gótico-báltico e é considerado um dos castelos mais
impressionantes da Europa. O castelo e o seu Museu fazem parte da lista de sítios Património da Humanidade da
UNESCO.
Chegada ao hotel Qubus Gdansk **** (ou similar).
Depois do Almoço, saída para visita panorâmica da cidade de Gdansk, pérola arquitectónica, com belos edifícios
e uma zona antiga original. Regresso para o hotel no final do dia para jantar e alojamento.

3º Dia – 12 Setembro 2018
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente saída em direcção a Poznan. Visita da cidade
conhecida por ser o berço da nação Polaca, antiga capital do Estado e também cidade de residência dos
monarcas Polacos. Almoço em restaurante local. De tarde continuação da viagem até Wroclaw. Chegada ao
hotel Europeum Hotel *** (ou similar). Jantar e alojamento.
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Itinerário
4º Dia – 13 Setembro 2018
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a definir localmente saída para visita da cidade, também conhecida como
Breslávia. Situada ao pé das montanhas Sudetas, Wroclaw é uma das cidades mais antigas e bonitas da Polónia.
Conta com uma história interessante e tumultuosa, onde se entrelaçam influências alemãs, austríacas e checas.
Destaque para a Praça do Mercado, uma das maiores da Europa. A cidade está edificada sobre numerosas ilhas,
unidas por mais de 100 pontes. Almoço será realizado em restaurante local. Durante a tarde realizaremos um
passeio de barco pelo rio. Ao final do dia regresso ao Hotel para jantar e alojamento.
5º Dia – 14 Setembro 2018
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre na cidade de Wroclaw. Em hora a combinar localmente saída para
Auschwitz. Visita do Campo de Concentração, um encontro com um passado terrível, na época da ocupação nazi
e do extremínio em massa de Judeus e Eslavos. O Museu, simbolo dos mártires, está construido num imenso
conjunto de barracões. Depois da visita continuação até Cracóvia. Alojamento no Hotel PTTK Wyspianski Hotel***
(ou similar). Jantar e alojamento.
6º Dia – 15 Setembro 2018
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente visita da cidade de Cracóvia. Esta cidade é
considerada a mais bela da Polónia, capital do país entre os séculos XI e XVI, e centro cultural do país, onde
podemos contemplar um ambiente verdadeiramente histórico. Destacamos entre os variados monumentos a
Colina de Wawel, o castelo Real, a Catedral Gótica, a zona antiga da cidade e a Praça do Mercado.Visita à
Catedral de São Venceslau, o maior monumento da cidade e a maior igreja gótica do país, local de coroação de
todos os reis da Polónia. Almoço em restaurante local. De tarde excursão ás Minas de Sal de Wieliczka, uma
maravilha única no Mundo, incluída na lista de Monumentos Património da Humanidade da UNESCO.
Regresso ao hotel no final do dia para jantar e alojamento.
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Itinerário
7º Dia – 16 Setembro 2018
Pequeno-almoço no hotel.
Em hora a combinar localmente saída em direcção a Czestochowa e visita da cidade com o Mosteiro de Jasna
Góra. Na parte Ocidental da cidade, encontra-se uma colina de 293 metros de altura que foi consagrada aos
Monges de São Paulo, chegados da Hungria em 1382.
No cimo da mesma erigiu-se o conjunto de edifícios do Santuário e do Mosteiro, rodeado de parques e
muralhas a que se dá o nome de Jasna Góra.
Almoço em restaurante local.
De tarde seguiremos viagem até Varsóvia onde ficaremos alojados no Hotel Novotel Warzawa Centrum **** (ou
similar). Jantar e alojamento
8º Dia – 17 Setembro 2018
Pequeno-almoço no hotel.
Em hora a combinar localmente transfer para o Aeroporto de Varsóvia. Formalidades de Check-In. Embarque
no voo TP1265 com destino a Lisboa. Chegada pelas 18:30.

Fim da viagem e dos nossos serviços
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Preços
Preço em quarto duplo

Preço em quarto single

Mínimo 20 Participantes

1535,00€

1835,00€

Mínimo 30 Participantes

1370,00€

1670,00€

Mínimo 40 Participantes

1290,00€

1590,00€

INCLUINDO
 Passagem aérea, em classe económica, com a TAP para o percurso Lisboa/Varsóvia/Lisboa, com direito a 1 peça de
bagagem de porão com franquia de 20 Kg;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 32,24€ por pessoa – sujeitas a reconfirmação até à data de
emissão;
 Assistência e transporte privado para os percursos mencionados no programa;
 Estadia de 02 noites no Hotel Novotel Warzawa Centrum**** ou similar, em regime de meia pensão sem bebidas incluídas;
 Estadia de 01 noite no Hotel Qubus Gdansk**** ou similar, em regime de meia pensão sem bebidas incluídas;
 Estadia de 02 noites no Hotel Europeum Wroclaw*** ou similar, em regime de meia pensão sem bebidas incluídas;
 Estadia de 2 noites em Cracóvia no Hotel PTTK Wyspianski*** ou similar, em regime de meia pensão sem bebidas incluídas.
 Almoços em restaurantes locais, conforme descrito no programa;
 Guia assistente em Português durante todo o percurso;
 Guias locais em Espanhol ou Inglês (com tradução do Guia assistente) em:
 Varsóvia
 Castelo de Malbork
 Gdansk
 Poznan
 Wroclaw
 Auschwitz-Birkenau
 Cracóvia
 Mina de Sal de Wieliczka
 Mosteiro Jasna Góra em Czestochowa
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Preços
INCLUINDO
 Entradas:
 Castelo Real em Varsovia
 Castelo de Malbork
 Aula Leopoldina e Passeio de barco em Wroclaw
 Headphones obrigatórios em Auschwitz-Birkenau
 Mina de Sal em Wieliczka
 Mosteiro de Jasna Góra
 Seguro de viagem;
 Taxas hoteleiras, de serviço e IVA em vigor;
 Acompanhamento por um representante da Abreu durante toda a viagem;
EXCLUINDO
X Tudo o que não estiver devidamente mencionado como incluído no programa.
X Bagageiros
X Extras de carácter particular (bebidas às refeições, telefonemas, bar, lavandaria, etc.);
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Hotéis incluídos na proposta
NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM HOTEL**** - VARSÓVIA
http://www.novotel.com/pt/hotel-3383-novotel-warszawa-centrum/index.shtml

O hotel localiza-se no centro cultural e turístico da cidade de Varsóvia, na confluência de duas ruas, a Marszalowska e a Aleje
Jerozolimskie.
Este empreendimento conta com 733 quartos com casa de banho individual, todos com ar condicionado, televisão satélite, telefone, rádio e
internet wi-fi. O restaurante do hotel serve cozinha internacional. Conta com um centro de welness no último piso.
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Hotéis incluídos na proposta
Qubus Hotel Gdansk****
https://www.qubushotel.com/en/hotels/gdansk/2/

O hotel está situado junto ao Rio Moltawa, mesmo no centro da cidade, junto à zona medieval.
Todos os quartos estão equipados com casa de banho, TV satélite e acesso à internet. Existe um ginásio com sauna à disposição dos clientes.
Os pequenos-almoços deste hotel já receberam variados prémios devido à sua qualidade e no restaurante podem-se saborear pratos de todo o
Mundo.
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Hotéis incluídos na proposta
Europeum Hotel Wroclaw***
http://europeum.pl/en/

O hotel está situado no cultural e históricamente rico centro de Wroclaw. O hotel oferece 38 modernos quartos. Todos os quartos estão
equipados com ar condicionado, acesso wi-fi à internet e mini-bar. Existe no hotel um fitness center e uma sauna ao dispor dos clientes. O
restaurante serve cozinha europeia.
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Hotéis incluídos na proposta
PTTK Wispianski Hotel*** - Cracóvia
https://www.hotel-wyspianski.pl/

O hotel está situado mesmo no centro da cidade e a grande maioria dos monumentos de Cracóvia pode ser alcançada a pé. É um hotel
confortável que teve uma remodelação muito recente. Todos os quartos estão equipados com casa de banho, TV Satélite e acesso a internet
wi-fi.
O restaurante serve especialidades Polacas e também pratos de cozinha internacional.
No hotel existe um bar e uma loja de souvenirs.
No mesmo edifício do hotel funciona um casino e uma agência bancária
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Informações Importantes
1 - Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios provisórios.
2 - O Programa está sujeito às Condições Gerais das viagens Abreu S.A.
3 - Todos os horários de visitas e saídas do hotel/restaurantes serão informados/confirmados localmente.
4 - Poderão existir alterações às visitas/actividades programadas, no entanto, a existirem, estas alterações não descaracterizam o programa
de viagem.
5 - Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da efectivação real da reserva.
6 – Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de aeroporto, poderão ser alterados até à data de emissão dos respectivos
títulos de transporte.
7 – Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não o Euro, poderão sofrer alterações derivadas das flutuações dos
mercados cambiais. O presente orçamento/programa foi elaborado com base no Euro
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