
Ucrânia e Polônia Cênicas / 11 dias 2022 
Kiev - Varsóvia 
 
Tour Code: HANGUP 
Guia em inglês / espanhol 
Categoria: Ex-URSS, Rússia com Ásia  
 
 
Dia 01 / Qua: CHEGADA A KIEV 
Chegada a Kiev, traslado opcional ao Hotel Sky Loft Kyiv**** ou similar, recepção e coquetel de boas-vindas. 
 
Dia 02 / Qui: KIEV  
Kiev, fundada em finais do século 9, é uma das cidades mais antigas da Europa e berço da civilização eslava e do 
cristianismo ortodoxo. A visita pela manhã nos leva pela parte histórica da cidade e todos os seus tesouros, 
incluindo a Catedral de São Vladimir, Portas de Ouro, Catedral de Santa Sofia, Mosteiro das Cúpulas de Ouro de 
São Miguel, Praça da Independência, Ópera e Catedral de São André. Tarde reservada para excursão opcional ao 
famoso mosteiro da caverna, com impressionantes monumentos arquitetônicos, incluindo os campanários das 
catedrais e os sistemas de cavernas subterrâneas e fortes muros de pedra de fortificação. À noite, desfrute um 
jantar opcional com música folclórica no Restaurante Opanas. 
 
Dia 03 / Sex: KIEV 
Para a manhã é oferecida opcional excursão ao Museu ao Ar Livre Mamayeva Sloboda, no qual fazendas, igrejas 
de madeira, moinhos de vento e a arquitetura de vilas de todas as regiões do país nos traz de volta ao ambiente 
rural da Ucrânia dos séculos 18 e 19. Para a tarde é oferecida visita opcional à Catedral de Santa Sofia e Museu 
Nacional de História. A Catedral de Santa Sofia - construída no século 11 - é um complexo monástico patrimônio 
da UNESCO, com afrescos antigos únicos. A visita também inclui o Campanário, Refeitório dos Monges e a Casa 
Metropólita. Continuação com a visita ao Museu Histórico Nacional, com mais de 800 mil objetos únicos 
relacionados à história e cultura da Ucrânia. 
 
Dia 04 / Sab: KIEV - LVIV 
Para a manhã é oferecida visita opcional ao Museo de Chernobyl, dedicado à catástrofe de Chernobyl de 1986, 
que também marcou o princípio do fim da Ucrânia soviética. À tarde, ida para a estação para tomar o trem de alta 
velocidade para Lviv. Chegada a Lviv à tarde, traslado ao Hotel Dnister**** ou similar. 
 
Dia 05 / Dom: LVIV 
Dia inteiro de visita opcional nos leva aos castelos em torno de Lviv: o Castelo de Olesko, datando do século 13 e 
residência dos reis poloneses, como Jan Sobieski. O castelo tem uma preciosa coleção de móveis e pinturas 
antigas, um lindo parque e um museu com belas jóias, e o Palácio Zolochiv - a joia da arquitetura defensiva, 
construído no século 17. Durante séculos o palácio serviu como fortaleza e residência real. No pátio real se 
encontram o Grande Palácio e o Palácio Chinês. 
 
Dia 06 / Seg: LVIV 
Lviv é conhecida como o centro da Ucrânia ocidental, que nunca foi incorporado na Rússia imperial, e era parte do 
império dos Habsburgos. Lviv teve uma história emocionante e violenta e todavia tem um encanto único do velho 
mundo. A visita pela manhã nos leva ao centro antigo de Lviv - um complexo de edifícios de pedra dos século 14-



16 -, que inclui a praça do mercado com a Casa da Cidade, Edifício Negro de Pedra, Praça da Ópera, Palácio de 
Kornyakt, Museu da Farmácia Medieval, Catedral da Armênia, Dominical e catedrais Bernardinas e a bela Capela 
de Boim. Para a tarde é oferecido um tour da cerveja de Lviv. Teremos a oportunidade de aprender como é 
elaborada a cerveja artesanal, e prová-la. Durante o percurso viajamos de um antigo mosteiro do século 17 para 
uma cervejaria moderna. À noite pode-se desfrutar um opcional jantar dos Cárpatos de despedida no restaurante 
Trout, Bread and Wine, com seu prato de maior destaque - Truta dos Cárpatos. 
 
Dia 07 / Ter: LVIV - CRACÓVIA 
Pela manhã, saída para a estação ferroviária de Lviv. Partida no moderno trem intermunicipal para a cidade 
polonesa de Przemysl para conexão seguindo para Cracóvia. A panorâmica viagem de trem segue por 
montanhosas e arborizadas províncias dos subcarpatos poloneses antes de da chegada a Cracóvia no início da 
tarde. Na chegada, traslado para o Hotel Q Plus Cracóvia **** ou similar, check in.  
 
Dia 08 / Qua: CRACÓVIA 
Por meio milênio Cracóvia foi a capital real da Polônia, e durante séculos suas muralhas guardaram tradições e 
segredos. O passeio pela manhã inclui o centro antigo com a Igreja de Santa Maria, a Universidade de 
Jagiellonian, os Salões de Tecidos e Wawel com o Castelo de Wawel e a Catedral de Wawel. Para a tarde é 
oferecida excursão opcional à mina de sal em Wieliczka, um impressionante labirinto de túneis que descem até 
327 metros. Para a noite é oferecido um opcional jantar polonês no restaurante Hawelka. 
 
Dia 09 / Qui: CRACÓVIA - VARSÓVIA 
Saída para Czestochowa, que é o coração espiritual da Polônia, onde visitamos o Mosteiro de Jasna Gora, com a 
Madonna Negra. Seguindo pelas planícies da Polônia central chegamos a Varsóvia no início da tarde. Alojamento 
no Hotel Rad. Blu Sobieski**** ou similar. 
 
Dia 10 / Sex VARSÓVIA 
Varsóvia é essencialmente uma cidade de pós-guerra, com a cidade antiga meticulosamente reconstruída. O tour 
pela manhã inclui a Rota Real e a cidade antiga com o Castelo Real, Catedral de São João, Praça do Mercado da 
cidade antiga e o Barbican. Para a tarde é oferecida opcional excursão ao Parque Real de Lazienki, com o Palácio 
na Água. Para a noite é oferecido um opcional jantar polonês no restaurante Dawne Smaki. 
 
Dia 11 / Sab: VARSÓVIA - PARTIDA 
Traslado opcional para o aeroporto. 
 
 
Serviços incluídos 
• 10 noites nos hotéis 4* com localização central mencionados ou similares 
• 10 cafés da manhã buffet 
• Boas-vindas com um coquetel de champagne ou suco 
• Estojo personalizado de boas-vindas 
• Bilhete para passeio no teleférico em Kiev, entrada para a Capela de Boim e Museu da Farmácia Medieval em 
Lviv, Castelo de Wawel em Cracóvia, Mosteiro de Jasna Gora em Czestochowa, catedral de São João em 
Varsóvia  
• Serviço de guia em espanhol e italiano para todas as saídas 
• Serviço de ônibus ou minibus de primeira classe 
• Bilhetes de trem Lviv-Przemysl-Krakow OW (2ª classe) 
• Serviço de maleteiros nos hotéis e estações de trem 
 
Opcional: 
• Traslado aeroporto - Hotel Sky Loft Kyiv: 40 euros em carro privativo (1-3 pessoas), 60 euros em minibus 
privativo (4-7 pessoas) 
• Visita de 3 horas ao Mosteiro da Caverna - 40 euros pp 
• Jantar ucraniano com música folclórica no Restaurante Opanas - 40 euros pp 
• Visita de 4 horas ao Museu ao Ar Livre Mamayeva Sloboda - 20 euros pp 



• Visita de 3 horas à Catedral de Santa Sofia e Museu Nacional de História - 25 euros pp (passeio a pé) 
• Visita de 3 horas ao Museu de Chernobyl - 40 euros pp 
• Tour da Cerveja de Lviv, 2 horas - 35 euros pp 
• Visita de 8 horas aos castelos próximos a Lviv - 60 euros pp 
• Jantar dos Cárpatos no Restaurante Trout, Bread and Wine - 35 euros pp 
• Excursão de 4 horas à mina de sal em Wieliczka - 60 euros pp 
• Jantar polonês no restaurante Hawelka - 40 euros pp 
• Excursão de 3 horas para o Parque Real Lazienki e visita ao Palácio na Água - 40 euros pp 
• Jantar polonês no restaurante Dawne Smaki em Varsóvia - 40 euros pp 
• Traslado Hotel Radisson Blu Sobieski - aeroporto: 45 euros em carro particular (1-3 pessoas), 65 euros em 
minibus privativo (4-7 pessoas) 
• Meia pensão em hotéis (10 jantares x 3 pratos, café / chá) - 325 euros pp 
 
 

SAÍDAS 2022  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Junho 15   
Julho 13, 27  
Agosto 03, 10, 17  

Em apt Duplo: 1045,- 
Suplemento Individual: 450,- 

 


