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Polónia –Nos Caminhos de SÃO JOÃO PAULO II 
                        

 
DE 9 a 15 de AGOSTO 2017 

 

Oportunidade de descobrir o país do Santo Papa João 
Paulo II, visitando Varsóvia, o magnifico santuário de 

Czestochowa, Wadowice, a terra natal de João Paulo II, 
o túmulo de Santa Faustina, a medieval Cracóvia, e 

Auschwitz. Aproveite ainda para conhecer, as 
maravilhosas paisagens de montanha de Zakopane. 

 
 

 

Paróquias  de LOMBADA e GAULA 
 

Acompanhada pelo Reverendo. Padre Helder Gonçalves 
 
 

1º DIA – 09 Agosto  – 4ª feira – FUNCHAL / LISBOA / VARSOVIA  
Comparência dos senhores participantes no Aeroporto pelas 
05h30.  Assistência nas formalidades de check in e embarque no 
voo TP 1672 pelas 07h10. Chegada a Lisboa por volta das 08h45. 
Continuação da viagem para Varsóvia, no voo TP 1272 pelas 
11h20. Chegada a Varsóvia pelas 16h15. Boas vindas por guia 
local que acompanhará o grupo durante todo o percurso. Faremos 
uma breve visita panorâmica de Varsóvia, percorrendo avenidas e 
ruas medievais. Transporte para o hotel. Jantar e alojamento no 
hotel. 
 
 
2º DIA – 10 de Agosto – VARSÓVIA / 
SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA / 
CRACÓVIA: Pequeno-almoço no hotel. 

Continuação para Czestochowa, capital religiosa da Polónia. Almoço em 
restaurante local. À tarde, visita guiada do Mosteiro de Jasna Gora, conhecido 
pela imagem da “Virgem Negra”, o famoso ícone do séc. XVI, que, de acordo 
com a crença popular, foi feita por São Lucas na tábua de uma mesa usada pela 
Virgem Maria. Aqui se deslocam anualmente, milhares de peregrinos de todo o 
mundo, para apreciar o Ícone da Virgem Negra, sendo um dos lugares mais 
importantes da cristandade. Continuação para Cracóvia. Jantar e alojamento no 
hotel. 
 
 
3º DIA – 11 de Agosto – CRACÓVIA / WIELICZKA / CRACÓVIA: Pequeno-
almoço no hotel. Durante a manhã, visita das minas de sal de Wielickza, um 
magnífico labirinto com 300 kms de comprimento, classificadas pela UNESCO, 
sendo a única mina do mundo, onde o sal é extraído desde a Idade Média. Regresso à Cracóvia para 
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almoço. À tarde, visita da capital medieval da Polónia, a qual foi, segundo a lenda, fundada por Krac, 
um sapateiro que matou o dragão e se tornou príncipe. 
Após visita da Catedral, veremos a Casa dos Panos, a 
Universidade, a Igreja da Virgem Maria (exterior), entre 
outros monumentos fabulosos. Jantar em restaurante 
típico com folclore polaco. Alojamento no hotel. 
 
 
 
4º DIA – 12 de Agosto – CRACÓVIA / WADOWICE / 
KALWARIA / LAGIEWNIKI / CRACÓVIA: Pequeno-
almoço no hotel e saída em direção a Wadowice, terra 
natal de João Paulo II. Visita da casa onde nasceu e da 
Igreja onde foi baptizado. Almoço em restaurante local. 
De tarde, faremos a visita ao Santuário Kalwaria Zebrzydowska, local de peregrinação em honra de 
Nossa Senhora do Calvário. Paragem no Mosteiro de Lagiewniki, centro mundial da Divina 
Misericórdia e do túmulo da Santa Faustina (Irmã Faustina Kowalska). Chegada ao hotel em 
Cracóvia. Jantar e alojamento. 
 
 
5º DIA – 13 de Agosto – CRACÓVIA / ZAKOPANE / CRACÓVIA: Depois do pequeno-almoço no 

hotel, visita de Zakopane, a cidade mais alta da 
Polónia, cujas paisagens são deslumbrantes, 
possuindo o centro de esqui e de montanhismo 
mais importante do país. Visita do Santuário 
dedicado a N. Sra. de Fátima, construído em 
agradecimento pela salvação do Santo Papa João 
Paulo II, aquando do atentado que quase lhe tirou a 
vida em 13 de Maio de 1981. Depois, passeio a pé 
na famosa rua pedonal Krupowki sempre muito 
animada, com muita gente e muitas lojas, 
restaurantes e cafés. Tempo livre seguido de 

almoço num restaurante típico de montanha. No regresso a Cracóvia, faremos um fantástico passeio 
pelo Rio Dunajec Gorge, onde observaremos uma das áreas mais selvagens do Sul da Polónia. 
Jantar e alojamento no hotel. 
 
 
6º DIA – 14 de Agosto – CRACÓVIA / AUSCHWITZ / VARSÓVIA: Pequeno-almoço no hotel e 

saída para o Campo de Concentração de 
Auschwitz, símbolo de nazismo, que funcionou de 
1940 a 1945, tempo em que morreram milhares de 
pessoas. No museu atual, veremos o cenário 
encontrado pelos aliados no final da 2ª Guerra 
Mundial, sendo um apelo à memória mundial. 
Almoço em restaurante local. À tarde, partida para 
Varsóvia. Jantar e alojamento no hotel. 
 
 
7º DIA – 15 de Agosto – VARSÓVIA: Pequeno-
almoço no hotel. Visita da capital polaca, passeando 
pela Rua Real, a parte antiga da cidade Barbakan, o 
Castelo, o Palácio da Cultura, o Parque da 

Constituição, o Palácio Belvedere, etc… Oportunidade ainda de ver a Stare Miasta, ou cidade velha, 
completamente arrasada pelos bombardeamentos da 2ª Grande Guerra e orgulhosamente 
reconstruída pelo povo polaco. Almoço em restaurante local. À tarde, partida para o Aeroporto. 
Formalidades de embarque e check in para o voo TP 1261 com partida pelas  17h10 com chegada a 
Lisboa pelas 20h15; Continuação da viagem pelas 21h15, com chegada ao Aeroporto da Madeira 
pelas 23h00. Recolha da bagagem. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
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 Preço por pessoa em quarto duplo:……….1.366,00€uros 

 

   Suplemento para quarto individual:……136,00€uros  
 

 
O NOSSO PREÇO INCLUI: 
** Assistência nas formalidades de check in e embarque no Aeroporto da Madeira; 
** Passagem aérea para o percurso FUNCHAL/LISBOA/VARSÓVIA/LISBOA/FUNCHAL, em voo 
regular TAP, com direito a uma peça de bagagem de porão até 23Kg. (Bilhete corrido, sem direito a 
reembolso de residente); 
** Circuito em Autocarro de turismo, com ar condicionado, conforme o itinerário descrito;  
** 06 noites de estadia em hotéis de 3*, em regime de pensão completa (desde o jantar do 1º dia ao 
almoço do 7º dia, incluindo um jantar com espetáculo de folclore);  
** Rafting no Rio Dunajec Gorge;  
** Entrada no Mosteiro de Jasna Gora em Czestochowa; 
** Entrada nas Minas de Sal com elevador em Wieliczka;  
** Entrada no Casa Museu e Basílica de João Paulo II em Wadowice; 
** Entrada no Museu de Auschwitz 
** Entrada nas Minas de Sal de Wielickza;(com subida e descida de elevador); 
** Entrada  na Catedral de São João (entrada livre)  e no Palácio de Wilanow em Varsóvia. 
** Entrada na Igreja de Nª Srª de Fátima em  Zakopane; 
** Entrada na Catedral Wawel  (entrada livre) em Cracóvia e nos túmulos  reais; 
** Entrada na Igreja de Nossa Sra.DE Praça do Mercado (entrada livre) em Varsóvia; 
** Taxa municipal em Cracóvia; 
** Guia acompanhante de nacionalidade polaca, durante todo o circuito terrestre  mas falar 
português; 
** Seguro de assistência em viagem; 
 
    

O nosso preço não inclui: 
** Serviço de bagageiros; 
** Bebidas às refeições, excepto água em jarros; 
** Entradas em monumentos (excepto as mencionadas no item ‘’O Preço inclui’’); 
** Outros extras de carácter particular; 
 
 
 
 
 

Documentação:  

O cliente com nacionalidade portuguesa deverá possuir bilhete de identidade ou  
Passaporte com validade mínima de 6 meses, após o início da viagem. 

Cartão de Saúde Europeu; 
 
 
 
 
 
 

Condições de Viagem  
Extracto do Dec. Lei 209/97. 

Por favor consultar as condições gerais de viagem da brochura 2016 
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