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1º Dia | 6 de junho - Lisboa > Cracóvia

Comparência de todos os participantes no

aeroporto de Lisboa. Formalidades de

embarque e partida às 5h05 em voo

Lufthansa, com destino a Cracóvia, via

Frankfurt. Chegada a Cracóvia prevista para

as 11h50. Receção pelos nossos

representantes locais e transporte para o

centro de Cracóvia para almoço. Saída para

visita de cidade. Um ambiente único,

histórico, com inúmeras obras

arquitectónicas e de arte fazem de Cracóvia

uma das mais belas cidades da Europa.

Destacamos os tesouros arquitectónicos e

artísticos, tais como a Galeria Medieval de

Sukiennice, a Igreja de Santa Maria com um

altar medieval invulgarmente alto, esculpido

em madeira de tília e não muito longe dali o

Collegium Maius – visita do exterior do

edifício mais antigo da Universidade de

Cracóvia, fundada em 1364. Visita do

Castelo de Wawel (pátio), na colina com o

mesmo nome, que durante séculos foi a

residência dos Reis da Polónia, à beira do

Rio Vístula. Cracóvia. Jantar e chegada ao

Puro Hotel Krakow Kazimierz (4*), ou

similar. Check-in e alojamento.

2º dia | 7 de junho - Cracóvia >

Zakopane > Cracóvia

Saída com destino a Zakopane, capital de

Tatra, região montanhosa que forma a

cordilheira na fronteira polaca com a

Eslováquia. Zakopane, para além de ser uma

das regiões mais bonitas do país, é

mundialmente conhecida pelos desportos de

inverno. Depois do almoço em restaurante

local, realizaremos um passeio de jangada

pelo rio Dujanec, serpenteando as enormes

montanhas que o ladeiam. Em hora a

determinar localmente, regresso a Cracóvia.

Jantar. Regresso ao hotel.
3º dia |8 de junho - Cracóvia

Saída para visita a Auschwitz- Birkenau.

O museu nacional do antigo Campo de

Concentração Auschwitz I e II – Birkenau,

erguidos em 1947, comprova aquele que foi

o maior massacre da história da humanidade.

Almoço em restaurante local. Tarde

dedicada à visita do Museu do Vitral. Foi

aqui que nasceram alguns dos mais notáveis

vitrais polacos. Após a visita, terá lugar um

workshop. A cada participante será fornecido

todo o material necessário e, seguindo as

orientações dos mestres, trabalhará o sua

própria peça em vitral, que levará depois

consigo, como recordação de uma

experiência única. Jantar em restaurante

local com espectáculo de musica judaica ao

vivo. Regresso ao hotel.

4º dia | 9 de junho - Cracóvia

Saída para visita às famosas Minas de Sal de

Wieliczka. São as únicas minas no mundo

que nunca deixaram de produzir, desde a

Idade Média. Contam hoje com 300 km de

cumprimento, sendo um labirinto

subterrâneo composto por vários salões.

Destaque para a Capela de Santa Konga, feita

com esculturas de sal e decorada com lustres.

Regresso a Cracóvia. Almoço e tarde livre.

Jantar de despedida num típico restaurante

polaco, com espectáculo folclórico.

5º Dia | 10 de junho - Cracóvia > Lisboa

Pequeno-almoço e check-out. Em hora a

determinar, transporte para o Aeroporto de

Cracóvia. Formalidades de embarque e

partida às 10h45, em voo Lufthansa, com

destino a Lisboa, via Frankfurt. Chegada ao

aeroporto Humberto Delgado prevista para

as 15h30.

FIM DA VIAGEM  

Itinerário





Puro Hotel Old Town

Localização: Situado num dos mais vibrantes
bairros da cidade. O Museu da Fábrica de
Schindler fica a 900 metros do hotel,
enquanto o Castelo Real Wawel está a
1,1km.

Quartos: Todos os quartos incluem uma casa
de banho privada com produtos de higiene
pessoal gratuitos, uma televisão de ecran
plano e ar condicionado.

Características: Entre as varias
comodidades deste hotel, estão um sãlão
partilhado e um bar. A Galeria Kazimierz fica
a 300 metros de distância. https://purohotel.pl/pl/krakow-kazimierz/

https://purohotel.pl/pl/krakow-kazimierz/


SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

• Passagem aérea em classe económica nos percursos mencionados , com bagagem até 20 kg; 

• 4 noites de estadia no hotel mencionado ou similar, em quartos duplos standard e em regime de 

alojamento e pequeno-almoço; 

• 4 almoços em restaurantes locais e 4 jantares em restaurantes locais;  

• Espectáculo folclórico durante o jantar do 4º dia 

• Concerto de música Klezmer durante o jantar do 3º dia 

• Autocarro privado disponível durante todo o programa 

• Acompanhamento de Guia Assistente em Português ou Espanhol  durante o programa 

• Guias locais obrigatórios em Auschwitz-Birkenau e na Mina de Sal em Wieliczka

• Passeio de jangada no rio Dujanec

• Entrada em Auschwitz-Birkenau e na Mina de Sal em Wieliczka

• Entrada no Museu do Vitral + workshop (duração 1 hora) 

• Acompanhamento durante toda a viagem por 1 representante das Viagens Abreu 

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível, no valor de  sujeitas a alteração até à data de emissão 

dos bilhetes; 

• Seguro Multiviagens Abreu PVFM. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

• Serviços não mencionados como incluídos, e extras de carácter pessoal.

.

Tipologia quarto
Preço por pessoa

(mínimo 30 participantes)

Em quarto duplo € 1485,00

Suplemento para Quarto Individual € 345,00



Notas importantes:
NOTAS IMPORTANTES

1. Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram

efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios.

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.
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