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Polónia
Universidade Sénior Vila Franca de Xira
23 a 26 Maio
4 Dias /6 Refeições
Locais a visitar: Varsóvia ; Czestochowa, Cracovia - Auschwitz-Birkenau; Catedral subterrânea
de Wieliczka

PROGRAMA
4 Dias / 6 Refeições
1º DIA 23/05 5ªfeira MP
PÓVOA SANTA IRIA - LISBOA / VARSÓVIA
Comparência em local e hora a indicar e transfere ao aeroporto de Lisboa para comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida.
Formalidades de embarque, saída em voo com destino a Varsóvia, via Frankfurt. Chegada e encontro com o guia acompanhante. Visita
panorâmica da Cidade Velha, cuidadosamente reconstruída depois da II Guerra Mundial: a Rota Real, cheia de edifícios históricos, palácios
aristocratas polacos e monumentais igrejas os Monumentos dos Gueto e da Insurreição, o Túmulo ao Soldado Desconhecido, o Monumento
a Chopin e o Palacete de Belvedere. Chegada ao hotel. Jantar e Alojamento.
2º DIA 24/05 6ª feira PC
VARSÓVIA – CRACÓVIA (385km)
Pequeno-almoço. Saída até Czestochowa, capital espiritual da Polónia e Almoço em restaurante local. Visita do mosteiro de Jasna
Gora, importante centro de culto e peregrinação desde o século XIV e que é hoje visitado por cerca de 5 milhões de peregrinos por ano.
Aqui poderá ver o ícone da Virgem Negra que, segundo a lenda, foi pintado por S. Lucas Evangelista sobre cortiça de cipreste e chegou
aqui em 1382, desde Jerusalém, via Constantinopla. Continuação para Cracóvia. Chegada, instalação no hotel, Jantar e alojamento.
3º DIA 25/05 Sábado PC
CRACÓVIA
Pequeno-almoço. Saída até Oswiecim e antigo campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, testemunho da tragédia humana de 4
milhões de pessoas durante a II Guerra Mundial e na lista da UNESCO desde 1979. Realizaremos uma completa visita guiada ao interior
e ao museu. Regresso a Cracóvia. Almoço em restaurante local. De tarde, visita panorâmica da cidade fundada pelo príncipe Krak,
que foi capital da Polónia durante seis séculos e o maior conjunto medieval da Europa: a Praça do Mercado, uma das maiores da Europa,
quase intacta por 700 anos, com a Igreja de St. Maria e sua talha gótica de madeira; A Torre da Câmara e, no centro, o famoso Mercado de
Panos. O Bairro de Judeus, Universidade Jagelónica (onde estudou Copérnico); a Colina de Wawel, com o Castelo e a Catedral, etc. Ao
final da tarde, excursão com passeio pela Praça dos Heróis do Gueto, o exterior da fábrica de Óscar Schindler, o Bairro de Podloze e o
Bairro Judeu, jantar com música judia tradicional num restaurante de Kazimierz. Regresso ao hotel, Alojamento.
4º DIA 26/05 Domingo MP
CRACÓVIA – LISBOA – POVOA SANTA IRIA
Pequeno-almoço. Excursão à Catedral subterrânea de Wieliczka, minas de sal com 1000 anos de antiguidade, Património da
Humanidade. São as mais antigas minas da Europa. Poderá ver lagos salgados, galerias e capelas subterrâneas criadas pelas muitas
gerações de mineiros polacos. Poderá ver ainda estátuas esculpidas em sal e o Museu do Sal. Almoço em restaurante local. De tarde,
tempo livre até ao transfere ao aeroporto. Formalidades de embarque, saída em voo LH as 19H00 com destino à sua cidade de origem.
Chegada e transfer em autocarro a Povoa de Santa Iria, local de saída.
Fim dos nossos serviços

PREÇO POR PESSOA, BASE QUARTO DUPLO CONFORME NÚMERO DE PARTICIPANTES,
Com delegado Flash de Lisboa a Lisboa para além do guia acompanhante local
46 PESSOAS
40 PESSOAS
35 PESSOAS
30 PESSOAS

Preço base
Taxas
Total NET

25 PESSOAS

20 PESSOAS

680,00 €

700,00 €

720,00 €

760,00 €

800,00 €

870,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

750,00 €

770,00 €

790,00 €

830,00 €

870,00 €

940,00 €

Suplemento para viagem com estada em quarto individual …….. 110,00 €
- Taxas aeroporto incluído, passíveis de alteração até 20 dias antes da partida.

NOTA:
PAGAMENTO DE 50,00€ NO ATO DA INSCRIÇÃO
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTOS PARCELARES
Os preços incluem:
 Voos base ida e volta em classe económica LH ok para 40 passageiros – Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis incluídas;
 Transfer autocarro privativo de Povoa Santa Iria Aeroporto de Lisboa e vice-versa
 Autocarro privativo para todas as visitas e transferes na Polonia de Varsóvia a Cracóvia;
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet hotéis categoria 4* conforme abaixo indicados ou similares
Varsóvia
Novotel Warsawa Centrum ou similar
Cracóvia
Novotel Ktaków City West ou similar
 6 Refeições com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas
especiais; um destes jantares será realizado num restaurante típico do Bairro Judeu em Cracóvia acompanhado por Musica típica judaica
 Um delegado Flash de Lisboa a Lisboa
 Guia acompanhante local de Varsóvia a Cracóvia em língua portuguesa;
 Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa;
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas.
Visita panorâmica de Varsóvia
Visita do mosteiro de Jasna Gora em Czestochowa , entrada incluída
Visita campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, entrada incluída
Visita panorâmica de Cracóvia
Visita especial pela Praça dos Heróis do Gueto, o exterior da fábrica de Óscar Schindler, o Bairro de Podloze e o Bairro Judeu
Visita à Catedral subterrânea de Wieliczka em Cracovia com entradas incluídas
 A ordem dos serviços incluídos poderá ser alterada (transferindo uma visita para outro dia, por exemplo) para melhorar o desenrolar do circuito,
garantindo-se sempre a realização dos mesmos.
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme apólice que juntamos em
anexo;
 Entrega programa personalizado ao cliente,
 Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Flash Viagens;
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia;
 Assistência telefónica 24 horas;
 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa.
Excluindo:


Bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não indicados.

