
 

 

 

 

 

 

 

Wroclaw ● Krakow ● Auschwitz-

Birkenau ● Varsóvia 

 

 Partida única especial : 12 a 16 Outubro 2022  

 

 

 

5 Dias | 4 Noites desde €  450,00 

  



Programa de viagem 
1º. Dia ● 12 Outubro (Quarta)  |  FARO / WROCLAW 

Comparência no Aeroporto de Faro pelas 11h00 para formalidades de embarque e partida às 13h00 em 
avião especial fretado (Boing 737) com destino a WROCLAW - cidade da Baixa Silésia, fundada no séc. X, 
com cerca de 640 000 habitantes, o que a torna a quarta mais populosa cidade da Polónia. Localiza-se 
nas margens do rio Oder (em polaco Odra), a cerca de 350 km ao sudoeste de Varsóvia. Sede de muitas 
indústrias e instituições de ensino superior, como da Universidade de Breslávia, Politécnica de Breslávia, 
Universidade de Economia, Universidade de Medicina, Academia de Belas Artes e da Academia de 
Educação Física, possuindo, também, um teatro e uma ópera. Foi a Capital Europeia da Cultura em 2016 
Também foi sede dos Jogos Mundiais de 2017. A bordo serão servidos snacks, águas minerais, sumos, 
café e chá. Chegada pelas 17h30 (hora local +1 que em Portugal). Assistência e transporte para o hotel 
seleccionado. Alojamento. 

 

2º. Dia ● 13 Outubro (Quinta) | WROCLAW 
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Inicio do tour de visita à cidade, em autocarro de turismo com 
Guia a falar castelhano. Wroclaw, conhecida como a cidade das 100 pontes, é um lugar cheio de magia, 
que pela sua rica história e características medievais únicas atrai milhares de turistas todos os anos. A 
visita terá início na imponente Catedral de São João Batista, construída no século XIII e situada na ilha 
de Ostrow Tumski, a zona mais antiga da cidade. De seguida, será atravessada a ponte sobre o Rio Odra 
para visitar a Universidade de Wroclaw, famosa pela sua deslumbrante Aula Leopoldina, de arquitectura 
barroca. Depois, o trajecto continuará com uma caminhada pelas ruas medievais até à Praça do 
Mercado, uma das maiores praças medievais da Europa, com a Prefeitura gótica no centro e cercada 
pelas casas nobres. Por fim, transporte de regresso ao hotel. Tarde livre para actividade de gosto 
pessoal. 
 
3º. Dia ● 14 Outubro (Sexta) | WROCLAW  - Tour opcional a Krakow e Auschwitz-Birkenau - EUR 85,00 
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Dia inteiramente livre para actividades de gosto pessoal ou 
participação no tour (opcional) composto por uma visita panorâmica da cidade de Krakow - Localizada 
no Sul do país, nas margens do rio Vístula. É uma das cidades mais antigas e a segunda maior cidade do 
país. Foi a capital da Polónia entre 1039-1079, 1138-1290 e 1296-1596 (oficialmente até 1795), a 
principal cidade da coroação dos reis da Polónia e até 1609-1611 a cidade residencial dos reis polacos. 
Visita ao Castelo Wawel classificado pela UNESCO como Património da Humanidade, à Catedral e à Igreja 
de Santa Maria.  Após a visita continuação para Auschwitz-Birkenau, considerado o mais terrível símbolo 
do horror e genocídio do povo judeu. Este Campo de Concentração foi construído pelos alemães em 
1940 nos subúrbios de Oswiecim e mais tarde os nazis mudaram-lhe o nome para Auschwitz e por estes 
transformado no maior centro de extermínio de que há memória. Regresso ao Hotel. 
 
4º. Dia ● 15 Outubro (Sábado) | WROCLAW - Tour opcional a Varsóvia - EUR 105,00 
Pequeno Almoço buffet no hotel. Dia inteiramente livre para actividades de gosto pessoal ou 

participação no tour (opcional) a Varsóvia - cidade indómita -  frequentemente descrita como a “Paris 
do Norte” - A capital da Polónia foi sempre uma cidade fascinante e activa, na qual a vida passa rápida 
e incansavelmente. Apesar de ter passado por vários altos e baixos, Varsóvia é uma metrópole dinâmica 
no estilo ocidental, com traços característicos de todas as capitais europeias. Visitamos os eus principais 
pontes de interesse turístico assumindo principal destaque o Centro Histórico da cidade fundada no Séc 
XIII, o  famoso Gheto, etc. Regresso tardio ao hotel. 
 
5º. Dia ● 16 Outubro (Domingo) | WROCLAW / FARO 
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Em hora a informar localmente transporte para o Aeroporto 
para formalidades de embarque e partida às 11h00 em avião especial fretado (Boing 737) com destino 
a Faro. A bordo serão servidos snacks, águas minerais, sumos, café e chá. Chegada pelas 17h30 (hora 
local -1 que na Polónia). 
 
FIM DA VIAGEM 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_Sil%C3%A9sia_(voivodia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Oder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vars%C3%B3via
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Bresl%C3%A1via
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_Europeia_da_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Mundiais_de_2017


Preços por pessoa em Quarto Duplo : 

Hotel Campanile Centrum Hotel Ibis Centrum Hotel Q Plus Novotel Centrum 

3*** 3*** 4**** 4**** 

Duplo   460,00 Duplo   475,00 Duplo   505,00 Duplo   510,00 

Single   140,00 Single   155,00 Single   155,00 Single   175,00 
 

 

 

Suplementos : Transporte em viatura privada, exclusiva, directa Parque das Nações / Aeroporto de  

                           Faro  / Parque das Nações – por pessoa EUR  85,00 
 

 

Incluindo : Passagem aérea de ida e volta; 20 Kgs de bagagem de porão; Transporte Aeroporto / Hotel / Aeroporto; 

Pequeno Almoço buffet diário; Snacks e bebidas servidas a bordo; Tour de visita à cidade de Wroclaw; Taxas de 

Aeroporto e Segurança; Seguro de Assistência em Viagem; Acompanhamento permanente; IVA à taxa legal.  

Nota : Os tours e o serviço de autocarro privado, directo, Parque das Nações / Aeroporto de Faro / Parque  

              das Nações necessitam de um mínimo e participantes para se realizarem. 
 

Horários dos Tours :  Krakow e Auschwitz-Birkenau 05h00/21h00 ● Varsóvia 06h00/ 22h00 

 

Condições Gerais 

 
 

ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por 
Booking - Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na 
Rua Fernando Lopes Graça, 10-A 1600-067 LISBOA, 
contribuinte fiscal nº 501145834, com o capital social de 
Euros 200.000,00, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa, sob o número 1196 e com o 
RNAVT 1951.  
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do 
valor total da viagem, devendo o pagamento restante ser 
efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40% até 45 
dias antes da realização da viagem e os restantes 30% até 
30 dias antes da partida. A Agência organizadora reserva-
se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento 
não tenha sido efectuado nas condições acima mencio-
nadas. 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
Estão incluídas no preço (sujeito a actualização à data da 
emissão das passagens aéreas. 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da 
viagem, terá de pagar todos os encargos  a que a desis-
tência dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 
15% do preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente 
será reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e 
os montantes acima referidos 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num 
número mínimo de participantes, pelo que  a Agência orga-
nizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a existir 
o número mínimo de participantes.  

 
 
 
 

 
 

ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar 
as horas de partida ou substituir qualquer dos  hotéis previstos 
por outros de categoria similar, sem que o cliente tenha direito 
a qualquer indemnização ou reembolso das quantias pagas. 
 
 
 
 

 
ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos 
dos serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do 
programa (Agosto 2022) pelo que estão sujeitos às alterações 
que resultem  de variações de custos nos transportes,  do com-
bustível, dos hotéis, de direitos aduaneiros, impostos, taxas, 
flutuações cambiais, etc. Sempre que se verificar esta alteração, 
o cliente será imediatamente informado e convidado a, dentro 
do prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou 
anular  a sua inscrição nos mesmos termos e condições  previs-
tos na rubrica “ Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier 
a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de 
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de 
todas as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma 
alteração e eventual variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem 
constante deste programa e emergentes das obrigações 
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de respon-
sabilidade civil, na Companhia de Seguros Tranquilidade e por 
uma caução no Turismo de Portugal nos termos da legislação 
em vigor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BOOKING - Agência de Viagens e Turismo, Lda. 
Rua Fernando Lopes Graça, 10 A ● Telheiras Norte 1600-067 
LISBOA ● Telef. 213161259 ● RNAVT 1951 ● NIPC 510145834 

m.diasantunes@viagens-booking.com 
www.viagens-booking.com 

 

mailto:m.diasantunes@viagens-booking.com

