GRANDE TOUR DA POLÓNIA
16 a 24 de Julho de 2011
1º DIA – COIMBRA / PORTO OU LISBOA – VARSÓVIA
Partida em autocarro com destino ao aeroporto. Comparência no aeroporto 120 minutos antes da
partida. Formalidades de embarque, saída em voo com destino a Varsóvia.
Chegada e transfer ao hotel. Jantar e Alojamento.
2º DIA MP – VARSÓVIA
Pequeno‐almoço. 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. Almoço. Tarde livre. Alojamento.
3º DIA PC – VARSÓVIA / GDANSK
Pequeno‐almoço. Saída para a medieval Malbork. Chegada, Almoço e tempo livre para visitar o exterior
da famosa Fortaleza da Ordem Teutónica, nas margens do rio Nogat, protegido por pontes móveis,
fossos e muralhas. Continuação para Gdansk, nas margens do Báltico, fundada em 997 e que teve o seu
máximo esplendor em 1308, quando foi arrasada por Cavaleiros Teutões a 13 de Novembro desse ano.
Chegada, Jantar e Alojamento.
4º DIA – GDANSK
Pequeno‐almoço. Visita panorâmica da Porta Alta, fragmento das fortificações e uma das suas portas
principais; Torre da Prisão e a Casa da Tortura; a Porta Dourada, na rua Dluga, povoada por
espectaculares casas do patriciado; a Câmara, com a estátua do rei Segismundo Augusto em tamanho
real; a Fonte de Neptuno, Torre da Basílica de Sta. Maria; os Estaleiros de Gdansk, berço do Sindicato da
Solidariedade; a Catedral de Oliwa, etc. Almoço. Tarde livre. Jantar e Alojamento.
5º DIA – GDANSK – TORUN – POZNAN
Pequeno‐almoço. Saída para Torun, uma das mais bonitas cidades históricas da Polónia e berço do
astrónomo Nicolas Copérnico. Almoço e tempo livre para conhecer a Cidade Velha que com a sua
Câmara do século XIII está incluída na lista do Património da Humanidade. Continuação para Poznan, e
tempo livre desta cidade, fundada pelo primeiro príncipe da Polónia, Mieszko I, no século IX, quem
construiu a primeira Igreja Cristã do país. O monumento mais interessante da Cidade Velha é o Câmara
em estilo renascentista, que hoje alberga o Museu Histórico. Jantar e Alojamento.
6º DIA – POZNAN – WROCLAW
Pequeno‐almoço. Saída para Wroclaw. Almoço e visita panorâmica da sua Câmara gótica, Praça do
Mercado, Ilha da Arena, Santa Maria, etc. Tarde livre. Passeie por Ostrow Tumski e atravesse a Ponte de
Arena, que dava acesso á rota do Âmbar; visite a Catedral e contemple a vista desde as suas torres; ir à
Igreja Ortodoxa Russa dos Santos Cirilo e Metodio ou desfrute do Panorama Racklawice, pintura que
narra a vitória sobre os russos em 1794. Jantar e Alojamento.
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7º DIA – WROCLAW – CRACÓVIA
Pequeno‐almoço. Saída para o antigo campo de concentração de Auschwitz‐Birkenau, testemunha de
tragédia humana da II Guerra Mundial. Realizaremos uma completa visita guiada ao seu interior e
museu. Almoço no percurso. Continuação para Cracóvia e visita panorâmica: A Cidade Velha rodeada
pelo cinturão verde de Planty, a Praça do mercado, a Igreja de Santa Maria, a Torre da Câmara e o
famoso Mercado dos Panos, etc. A Colina de Wawel com o Palácio dos Reis polacos e a Catedral, etc.
Jantar. Alojamento.
8º DIA – CRACÓVIA
Pequeno‐almoço. Excursão (Opcional) às minas de sal de Wieliczka, com a sua Catedral com mais de
1000 anos de antiguidade, é Património da Humanidade. Almoço e tarde livre para continuar a desfrutar
desta cidade, cujo centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO em 1978 e
que durante a grande parte da história polaca foi capital do país.
Tradicionalmente foi um dos centros científicos, culturais e artísticos da Polónia. (Opcional) Jantar e
concerto de música judia tradicional num restaurante de Kazimierz. Alojamento.
9º DIA – CRACÓVIA – PORTO OU LISBOA / COIMBRA
Pequeno‐almoço. Tempo livre até à hora do transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque,
saída em voo com destino à sua cidade de origem. Chegada.
Preços por pessoa:
Em quarto duplo ……………………………………………………………….... € 1.457,00
Suplemento para quarto individual ………………………….………….. € 280,00
Os preços incluem:
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Voo ida e volta em classe económica – Taxas de aeroporto, segurança e combustível incluídas;
Autocarro privativo para todo o circuito;
Autocarro privativo Coimbra aeroporto e regresso (se o número de participantes o justificar).
Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno‐almoço (buffet continental)
e hotéis categoria 4*;
Refeições conforme programa, com menus de grupo pré determinados de acordo com a
gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais.
Guia acompanhante durante o circuito;
Guias locais nas visitas indicadas sempre que possível de língua portuguesa;
Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas;
Seguro Viagens, incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção
de viagem conforme apólices que juntamos em anexo;
Assistência nas formalidades de check in.

Pré‐Inscrições para o e‐mail: solange@centro.ordemdosengenheiros.pt
Data Limite para efectuar a Pré‐Inscrição: 25 de Maio.
Nota: O programa apresentado é um programa standard do operador “Viagens Tempo”. Se o número
de interessados o justificar poderá ser constituído um grupo exclusivo da OE, caso contrário os
participantes serão incluídos no grupo geral do programa proposto.
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