
Segredos da Polônia com Berlim 
Descubra a magia da Polônia - as cidades mais famosas do país e os 
lugares pouco conhecidos, mas charmosos. Em seguida, continue a 
viagem para Berlim - com uma longa história e uma cena de arte 

contemporânea muito moderna, há inúmeras coisas que você pode fazer 
aqui. 

Viagem garantida 12 dias / 11 noites 

Dia 1, Varsóvia 
hegada a Varsóvia. Alojamento. Noite em 
Varsóvia. 

Dia 2, Varsóvia 
ela manhã visita de Varsóvia - a capital 
polonesa. Durante a excursão conheceremos 
os lugares mais importantes da cidade e 
teremos uma oportunidade inesquecível de 

aprender sobre o passado de Varsóvia e a história da 
Polônia. Começaremos nosso passeio visitando a 
Cidade Velha (UNESCO) e a Cidade Nova. Em seguida, veremos o Palácio Krasinscy, 
o Palácio da Justiça e o Monumento da Revolta de Varsóvia. Nossa excursão continuará no
Parque Real Lazienki, onde admiraremos a residência de verão do último Rei da Polônia
e descansaremos ao lado do famoso monumento a Frédéric Chopin rodeados pela
maravilhosa natureza deste lugar. Tempo livre. Noite em Varsóvia.
Opcional: Concerto Chopin em uma sala de concertos espetacular
Nas ruas de paralelepípedos do centro histórico de Varsóvia, você encontrará uma sala de
concertos neoclássica única com paredes originais de "estuque de gesso", espelhos de vidro
e decorações elegantes do século XIX. Ao passar pelas portas, você entrará no tempo de
Chopin para um concerto em duas partes das melhores peças de Chopin executadas por
pianistas internacionalmente reconhecidos. Após a primeira parte do recital, você será
convidado para uma taça de espumante ou suco de laranja. Ao final do show haverá
a possibilidade de falar com o artista e tirar fotos.

Dia 3, Varsóvia – Sandomierz 
continuação da viagem a Sandomierz - uma das 
cidades mais antigas da Polônia que preserva o 
plano urbano da Idade Média. É conhecida como a 
capital da pederneira listrada (em polonês: 

Krzemień Pasiasty) que só aparece aqui, na terra de 
Sandomierz, na Polônia. Devido à sua raridade, é 
denominado "o diamante polaco", embora seja ainda 
mais raro do que o diamante. Uma curta caminhada pelo 
Casco Velho de Sandomierz. Noite em Sandomierz. 
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Opcional: Visita à Rota Turística Subterrânea. É parte 
de câmaras e calçadas de vários andares sob o centro 
histórico abertas ao público. Nos séculos passados, os 
corredores vazados eram usados como depósitos de 
mercadores, onde eram armazenados principalmente vinho, 
sal e arenque. Eles também serviram como refúgio em 
situações perigosas. Seu comprimento é agora de 470 m. 

Dia 4, Sandomierz – Krzyztopor – Szczawnica – Zakopane  
ransferência para o sul da Polônia. No percurso, visite
as ruínas do castelo de Krzyztopor. É apelidado de
"castelo do calendário" porque tinha 356 janelas 
como dias em um ano, 56 quartos como semanas em 

um ano, 12 grandes câmaras como meses, 4 torres como 
estações. Esta residência do século XVII  era o maior palácio 
da Europa antes da construção de Versalhes, perto de Paris. 
Continuação da viagem para Szczawnica. A cidade está 

localizada no pitoresco Vale Grajcarek, afluente da margem direita do rio Dunajec, entre 
Male Pieniny e a cordilheira Radziejowa. Szczawnica é 
principalmente um spa popular e apreciado, famoso por 
suas águas minerais. As condições favoráveis aqui 
resultam da localização da cidade no limite de duas 
unidades geológicas: o cinturão de rochas Pieniny feito 
de calcário e o flysch Beskid feito de xisto e arenito. 
Dois terços da superfície da cidade são cobertos por 
florestas que proporcionam um microclima único, abrigo 
do vento e ar puro e saudável. A cidade está rodeada 
por áreas protegidas com inúmeros valores naturais e 
paisagísticos. Aqui você terá tempo para aproveitar o 
microclima, as vistas e as águas minerais. Transferência 
para Zakopane. Noite em Zakopane. 

Dia 5, Zakopane – Cracovia 
s Tatras são a parte mais alta e bonita da 
cordilheira dos Cárpatos, a única de seu tipo na 
Europa Central. A parte polonesa dos Tatras faz 
parte do Parque Nacional Tatra, que está 

inscrito na lista de Reservas da Biosfera da UNESCO. 
Durante esta excursão descobrimos a vila de Chocholow 
e passeamos por Krupowki, a principal rua da cidade repleta de artesanato regional. Tempo 
livre para almoçar. Transferência para Cracóvia. Noite em Cracóvia. 

Dia 6, Cracovia 
racovia é reconhecida como a capital da cultura. 
A cidade ganhou o título de Patrimônio Mundial. 
Durante nossa viagem veremos uma parte da 
muralha que circundava a cidade com o famoso 

Portão de San Florian, a Praça do Mercado com o 
Palácio do Pano, a Igreja da Virgem Maria, a torre da 
antiga prefeitura. Em seguida, caminharemos perto dos 
edifícios históricos da Universidade Jagiellonian, onde 
muitos poloneses de renome mundial estudaram, por 
exemplo Nicolás Copernicus ou Karol Wojtyla, mais 
tarde chamado Papa João Paulo II. Durante nosso 
percurso veremos a igreja de San Andrés e a catedral de San Pedro e San Pablo. No final da 
nossa caminhada chegaremos ao Monte Wawel, onde se encontra o Castelo - a antiga 
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residência dos Reis Polacos e a Catedral (com o sino de Sigismundo, o maior da Polónia). 
Tarde livre. Noite em Cracovia.  

Opcional: À tarde, saída para Wieliczka. Visite a mina 
de sal mais antiga do mundo ainda em funcionamento 
(UNESCO) para ver as magníficas capelas, lagos 
subterrâneos e ferramentas e equipamentos originais. 
Retorne a Cracóvia. 

Dia 7, Cracovia – Auschwitz-Birkenau – Cracovia 
o passado, o distrito de Kazimierz era uma
pequena cidade, habitada principalmente por 
pessoas de origem judaica próxima à metrópole 
de meia-idade - Cracóvia. Com o crescimento 

de Cracóvia, Kazimierz se tornou um de seus bairros. 
Mantendo o caráter um pouco diferente por suas típicas 
praças de mercado, sinagogas ou cemitérios judeus. A 
tradição e os costumes típicos são mantidos no bairro. É 
por isso que Steven Spielberg decidiu rodar seu famoso 
filme vencedor do Oscar Schindler's List em Kazimierz. 
Durante a nossa viagem, terão a oportunidade de 
conhecer a história, monumentos e uma cultura 
impressionante em uma parte de Cracóvia ainda pouco 
conhecida pelos turistas. À tarde, visita ao Museu 
Auschwitz-Birkenau, o maior campo de extermínio. O 
símbolo global do terror, genocídio e Holocausto. 
Construída pelos alemães em 1940 na periferia da 
cidade de Oświęcim, região que durante a ocupação do 
exército de Hitler foi o local de maior sacrifício de 
pessoas pertencentes a diversos países europeus 
(principalmente pessoas de origem judaica). Hoje o 
campo funciona como um museu. É um dos locais incluídos na lista da UNESCO. A visita ao 
local o ajudará a entender a história do s. XX na Europa. Retorne a Cracóvia. Noite em 
Cracóvia. 

Dia 8, Cracovia –  Wroclaw  
ela manhã, traslado de Cracóvia a Wroclaw. À tarde, visita a Wroclaw - a Cidade

das Cem Pontes, um lugar cheio de magia. A rica história da cidade e seu caráter
medieval atraem anualmente milhões de turistas. A excursão começa com uma 
visita à Catedral de San Juan Bautista, que data do século XIII. A catedral está 

localizada na Ilha de Ostrow Tumski, o bairro mais antigo de Wroclaw. A caminhada 
continua ao longo do rio Óder até ao “Monte da Polónia”, de onde se avista uma bela vista 
da cidade. Continue por uma avenida cheia de árvores e 
arbustos até a rotatória que abriga o “Panorama 
Raclawice”, uma incrível pintura panorâmica de 360 °, 
uma das maiores representações de batalhão do 
mundo. Hoje, o "Panorama de Raclawice" tornou-se um 
dos símbolos nacionais. Passeie pelas ruas medievais 
até à Praça do Mercado, uma das maiores praças da 
Europa, rodeada de pitorescas casas nobres com o 
edifício gótico da Câmara Municipal no centro. Noite em 
Wroclaw. 
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Dia 9, Wroclaw 
pela manhã, cruzeiro no rio Oder *, o segundo maior rio da Polônia. Será uma 
ocasião perfeita para admirar o panorama da Cidade Velha e as magníficas pontes de 
Wroclaw. A Ponte Grunwaldzki, um dos símbolos da cidade, merece particular atenção 
pela sua construção suspensa. Durante a excursão, veremos, entre outros, a eclusa 

de Szczytniki, a torre de tensão e a ilha Ostrow Tumski, o bairro mais antigo de Wroclaw. 
Conheceremos a história da cidade, contada por nosso guia e as lendas a ela relacionadas. 
Retorno para o hotel. 
* fora de época, oferecemos-lhe um tour com um guia local pela cidade, durante o qual
visitaremos o Leopoldina Hall - o salão barroco representativo da Universidade de Wroclaw. 

À tarde tempo livre ou excursão opcional. Noite em Wroclaw. 

Opcional: Pérolas da Baixa Silésia 8h Uma 
oportunidade inesquecível de descobrir os cantos mais 
pitorescos da Baixa Silésia! Traslado do hotel às Igrejas 
da Paz em Jawor e Swidnica. As duas igrejas visitadas 
são as maiores construções sacramentais da Europa, 
inscritas na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Em 
seguida, visite o magnífico castelo do século 13 em 
Ksiaz, o terceiro maior da Polônia (depois de Malbork e 
Wawel). Por fim, um agradável passeio pelos jardins que 
circundam o castelo. Retorno para Wroclaw. 

Dia 10, Wroclaw – Poznan – Berlin 
transferência para Poznan. Sua visita a Poznan 
começa com a Catedral Gótica de Poznan, 
localizada em Ostrów Tumski, o lugar onde a 
Polônia provavelmente foi batizada em 966. A 

excursão continua pela Ponte Chrobry até o Mercado da 
Cidade Velha, famoso por sua bela Câmara Municipal 
renascentista. Passeie pelas charmosas ruas medievais 
até a Catedral Barroca e a Catedral dos Franciscanos na 
qual é o modelo da cidade de Poznan na Idade Média. O 
passeio termina na Plaza de la Libertad próximo ao 
Museu Nacional, a Biblioteca Raczynscy, o Hotel Bazar e a Arcádia. Tempo livre e traslado a 
Berlim. Noite em Berlim. 

Día 11, Berlin 
   passeio panorâmico pela cidade de Berlim de 
leste a oeste. Esta cidade tem de tudo: pontos 
turísticos, atrações e locais do Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Visitaremos os principais 

monumentos da capital da Alemanha, desde o bairro 
governamental no coração de Berlim até os destaques 
arquitetônicos de todos os bairros de Berlim. À tarde, 
tempo livre para explorar a cidade por conta própria. 
Noite em Berlin. 

Dia 12, Berlin 
ransferência do aeroporto. Partida de Berlim. 
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 

P 

T

O

T



O preço inclui: 
• 11 noites em quarto duplo em hotéis planejados ou semelhantes no centro da cidade:

2 noites no Hotel Radisson Blu Sobieski 4 * em Varsóvia 
1 noite no Hotel Sarmata 3 * em Sandomierz 
1 noite no hotel 3 * Nosalowy Dwor / 4 * Grand Nosalowy Dwor em Zakopane 
3 noites em 3 * Vienna House Easy / hotel Hilton Garden Inn 4 * em Cracóvia 
2 noites em 3 * Europejski / 4 * hotel HP Park Plaza em Wroclaw 
2 noites em 3 * Leonardo Berlin / 4 * Leonardo Royal Alexanderplatz hotel em 
Berlim 

• 11 x buffet de café da manhã em todos os hotéis
• Guia que fala espanhol durante todo o passeio para grupos a partir de 6 pessoas
• Transporte durante a excursão (de carro, minivan, ônibus ou trem)
• Visita a Varsóvia com guia local (4h)
• Visita a Sandomierz com guia local (2h)
• Visita de Zakopane com guia local (3h)
• Visita a Cracóvia com um guia local (2 x 4h)
• Visita a Wroclaw com um guia local (3h + 2h)
• Visita a Poznan com guia local (3h)
• Visita a Berlim com guia local (3h)
• Todos os ingressos mencionados:

 Entrada para o Castelo Krzyztopor
 Entrada para o pátio com arcadas do Castelo Real Wawel em Cracóvia
 Entrada para o museu do campo de concentração de Auschwitz - Birkenau com

um guia local
 Cruzeiro ao longo do Rio Óder ou entrada na Universidade (dependendo da época)

e caminhada com guia (2h)

Ou o preço não inclui: 
• Concerto de Chopin em uma sala de concertos espetacular. Suplemento EUR 26 / pax
(min. 1 pax).
• A Rota Turística Subterrânea em Sandomierz. Suplemento 7 EUR / pax (min 1 pax).
• Excursão à mina de sal em Wieliczka como guia local. Suplemento EUR 55 / pax (min 4
pax).
• Excursão Pérolas da Baixa Silésia de Wroclaw. Suplemento 85 EUR / pax (min 2 pax).
• Transfer WAW aeroporto - WAW hotel - 30 EUR (1-3 pax), 50 EUR (4-6 pax).
Transferências antes das 06h00 e 22h00 com suplemento de + 30%.
• Transfer BER hotel - BER aeroporto - 110 EUR (1-3 pax), 140 EUR (4-6 pax).
Transferências antes das 06h00 e 22h00 com suplemento de + 30%.
• excursões opcionais
• almoços, jantares
• Tudo o que não foi mencionado na parte "ou preço incluído"



Pacote de 3* Pacote de 4* 

Código Datas Em quarto 
duplo 

Terceira 
pessoa 

em quarto 
triplo 

Suplemento 
individual 

Em quarto 
duplo 

Terceira 
pessoa 

em 
quarto 
triplo 

Suplemento 
individual 

SPB1 27.04 – 08.05.2022 1845 EUR 1755 EUR 479 EUR 1925 EUR 1829 EUR 519 EUR 

SPB2 24.05 – 04.06.2022 1845 EUR 1755 EUR 479 EUR 1925 EUR 1829 EUR 519 EUR 

SPB3 07.07 – 18.07.2022 1845 EUR 1755 EUR 479 EUR 1925 EUR 1829 EUR 519 EUR 

SPB4 06.08 – 17.08.2022 1845 EUR 1755 EUR 479 EUR 1925 EUR 1829 EUR 519 EUR 

SPB5 16.09 – 27.09.2022 1879 EUR 1785 EUR 479 EUR 1925 EUR 1829 EUR 519 EUR 

SPB6 14.10 – 25.10.2022 1879 EUR 1785 EUR 479 EUR 1925 EUR 1829 EUR 519 EUR 

SPB7 03.12 – 14.12.2022 1845 EUR 1755 EUR 479 EUR 1925 EUR 1829 EUR 519 EUR 


