
Polônia Medieval / 5 dias 2021 
Varsóvia - Varsóvia 
 
Tour Code: INPOL 
Guia em espanhol  
Categoria: Repúblicas Bálticas   
 
Dia 01: VARSÓVIA 
Chegada à capital da Polônia, que se encontra no centro do país e está localizada nas principais rotas de trânsito 
internacional. Como capital do país, Varsóvia é o lugar ideal para uma estadia tipicamente turística. Traslado para 
o hotel. 
 
Dia 02: VARSÓVIA 
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica à cidade incluindo o centro antigo, Rota Real, Parque 
Lazienki, o Gueto, Museu da Insurreição de Varsóvia. Varsóvia é uma cidade impressionante por sua energia e 
beleza. Sua riqueza histórica se funde com o dinamismo atual. 
 
Dia 03: CZESTOCHOWA - WIELICZKA - CRACÓVIA 
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída para Cracóvia, que continua sendo uma das cidades mais importantes 
do país, e que graças ao excelente estado de conservação de seus edifícios e seu rico patrimônio artístico e 
cultural é uma das cidades mais bonitas de toda a Europa. Em Czestochowa, visita ao Mosteiro de Jasna Gora, 
célebre porque ali se encontra o famosíssimo ícone da Virgem de Czestochowa, cuja realização é atribuída ao 
evangelista Lucas. Em Wieliczka (a 12 km de Cracóvia), visita à Mina de Sal, que tem fama mundial. Chegada a 
Cracóvia. 
 
Dia 04: CRACÓVIA 
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à cidade incluindo o centro antigo, Colina e Catedral de Wawel, Museu 
de Czartoryski, Collegium Maius, que constitui parte da Universidade de Cracóvia. Cracóvia é um colosso de arte e 
arquitetura, e seu centro antigo foi declarado pela UNESCO como sitio protegido da História Universal. A lendária 
Cracóvia está repleta de lembranças dos tempos em que os reis poloneses foram coroados e enterrados na 
Catedral de Wawel, construída no século XI. Uma fabulosa coleção de tapeçarias Arras, retratos e outros objetos 
preciosos aguardam os visitantes. 
OPCIONAL: Para a tarde é oferecida como opcional excursão para Auschwitz. Após o retorno para Cracóvia - 
jantar com música judaica em um dos restaurantes localizados no distrito judeu Kazimierz. 
 
Dia 05: CRACÓVIA – VARSÓVIA 
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto em Varsóvia e partida. 
 
 
Serviços incluídos 
• Hospedagem em hotéis na categoria escolhida 
• Café da manhã diariamente 
• Traslados de chegada e saída com guia 
• Visitas mencionadas no itinerário 
• Guia em espanhol 
 



 
 

SAÍDAS 2021  TARIFAS EM US$ / PESSOA: 

Diárias - Abril-Outubro 
 
Hotéis Categoria Primeira: 
Varsóvia: Radisson Blu Sobieski**** ou similar 
Cracóvia: Quebus Hotel**** ou similar  
 
Hotéis Categoria Luxo: 
Varsóvia: Radisson Blu Centrum***** ou similar 
Cracóvia: Radisson Blu Hotel***** ou similar  

Categoria Primeira: 
Em apt Duplo $ 2035,- 
Suplemento Individual $ 514,-  
Opcional Auschwitz + Jantar $ 215,- 
 
Categoria Luxo: 
Em apt Duplo $ 2314,- 
Suplemento Individual $ 742,-  
Opcional Auschwitz + Jantar $ 214,- 

 


