
Programa 

1º Dia – 3 de julho (segunda) - Lisboa l Varsóvia 

  

Comparência no aeroporto de Lisboa ou Porto cerca de 120 minutos antes do horário do voo. 
Formalidades de embarque e partida pelas 09h30 em voo TAP Air Portugal com destino à Capital 
Polaca. Chegada a Varsóvia pelas 14h25. Assistência local no desembarque e início da visita 
panorâmica da cidade com um passeio a pé pelo Parque Real de Lazienki, onde para além de 
presenciarmos um monumento em honra do compositor Chopin, iremos apreciar a beleza e 
serenidade do maior parque de Varsóvia, com 80 hectares de área maravilhosamente preservada. 
A maior atração arquitetónica deste jardim é o Palácio da Água, o qual iremos visitar no seu 
exterior, e que é um dos melhores exemplos da arquitetura neoclássica polaca. Construído no 
séc. XVII, inicialmente com função de termas, daí a origem do nome Lazienki, que significa 
“banhos” em polaco, foi convertido anos mais tarde na residência de verão do Rei Stanislaw 
August Poniatowski. Após a visita do jardim, concerto de Chopin num dos palácios da cidade. 
Ao final da tarde, check-in no Hotel Radisson Sobieski 4**** ou similar. Jantar no hotel.  
Alojamento. 
  

2º Dia – 4 de julho (terça) - Varsóvia 
  

Pequeno-almoço no hotel e manhã dedicada a um passeio a pé na Praça da Cidade Velha, 
totalmente reconstruída após a II Grande Guerra e incluída na lista do património Mundial da 
UNESCO, que inclui a Basílica de S. João Baptista, o antigo Ghetto Judeo, com o memorial às 
vitimas do nazismo, a Praça Umschlag e a famosa Rua Mila. Almoço em restaurante. De 
tarde, destaque entre outros locais para o “Caminho Real”, que une a zona moderna da cidade 
com a antiga e onde encontramos a Praça do Castelo onde está situada a antiga Residência 
Oficial dos Reis Polacos (Castelo Real), que é hoje considerado Património Mundial da 
Unesco e que alberga hoje um interessante museu que iremos visitar. Visitaremos também 
a Praça do Mercado e a Rua Krakowskie Przedmiescie, uma das principais da cidade e onde 
se encontra o monumento a Copérnico… Em hora a determinar, saída para jantar em 
restaurante com folclore e música tradicional. Regresso ao hotel e alojamento. 
  

3º Dia – 5 de julho (quarta) - Varsóvia l Santuário de Czestochowa | Auschwitz | 
Cracóvia 

 
Após o pequeno-almoço seguimos em direção a Czestochowa, um dos lugares mais importantes 
do cristianismo, e que é visitado por 4 a 5 milhões de peregrinos anualmente. É de salientar que 
só em Lourdes e Fátima os peregrinos atingem um número superior de visitantes. Visita do 
Mosteiro dos Padres Paulinos onde poderemos ver a famosa e mundialmente devotada 
imagem de Maria de Czestochowa, a “Virgem Negra”, venerada na Polónia como a “Rainha 
da Polónia” e que viria a tornar-se símbolo do país. Almoço em restaurante. De tarde, 
continuação para Auschwitz, tenebroso documento de história, onde de uma forma 
minuciosamente programada, milhões de seres humanos foram exterminados. Visita do maior 
campo de concentração Nazi e do seu Museu. O campo de Auschwitz / Birkenau foi fundado 
em 1940 e em junho do mesmo ano recebia 728 polacos, os seus primeiros prisioneiros políticos.  
Saída de Auschwitz em direção a Cracóvia, uma das maiores cidades do país, classificada 
Património da Humanidade pela UNESCO. Check-in no Krakow Puro Hotel 4**** ou similar. 
Jantar em restaurante e alojamento no hotel. 
  
4º Dia – 6 de julho (quinta) - Cracóvia 

 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída do hotel para visita às Minas de Sal Gema de 
Wieliczka. Para visitar a mina desce-se num elevador a uma profundidade de 125 metros abaixo 
do chão. Está também classificada como Património da Humanidade pela UNESCO. Almoço em 
restaurante. De tarde, visita da cidade de Cracóvia, nomeadamente o bairro onde foi feito 
grande parte do filme “A Lista de Schindler”. Visita ainda do Monte Wavel onde se encontra o 
Castelo Real, sede dos reis polacos, visita do interior da Catedral onde foi bispo Carol Woitila, o 
Papa João Paulo II, a Praça do Mercado com as suas inúmeras esplanadas e o velho mercado 
com grande variedade de artesanato. Visita ainda da Igreja de Santa Maria, chamada Igreja 
Mariacki. À noite, jantar em restaurante, acompanhado de música Klesmer tradicional 
judaica. Regresso ao hotel e alojamento. 
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5º Dia – 7 de julho (sexta) - Cracóvia | Wroclaw | Dresden 

 
Pequeno-almoço no hotel e partida para Wroclaw. Chegada e almoço em restaurante. De tarde, 
visita de Wroclaw, cidade famosa pelas suas Igrejas de estilo Gótico, rodeadas por Museus e 
Casas de estilo renascentista. Visita da Catedral localizada na parte histórica da cidade - Ostrow 
Tumski Catedral. 

Continuação para Dresden. Chegada ao Dresden Holiday Inn Hotel 4**** ou similar e check-in. 
Jantar e alojamento no hotel. 
  
6º Dia – 8 de julho (sábado) - Dresden 

  

Após o pequeno-almoço no hotel, visita de Dresden, pérola alemã com o seu centro histórico e 
as suas igrejas barrocas, os seus museus de arte e a sua ópera grandiosa. Capital do estado 
federal da Saxónia - a metrópole nas margens do rio Elba, é uma pérola cultural e histórica na 
Europa, atraindo turistas de todo o mundo, graças ao seu carisma cultural e inovador, acolhendo 
a maior universidade da Saxónia, Universidade Técnica de Dresden. Durante o percurso, 
visitaremos o conjunto barroco “Zwinger”, ícone da cidade, a Ópera Semper, a antiga 
Catedral Católica e num muro do castelo o painel de mosaicos de porcelana de Meissen 
representando “A procissão dos Duques”.  Almoço em restaurante.  

De tarde, visita do National Park da Suiça Saxónica (Schasische Schweiz). São mais de 
36.000 hectares de floresta e montanhas, percorridos por 400 km. O parque é formado por vales, 
“canions”, formações rochosas e existem também espécies raras de animais, árvores que nascem 
sobre as rochas... Enfim, um parque que vale a pena conhecer… Regresso ao hotel a Dresden. 
Jantar e alojamento. 
  
7º Dia – 9 de julho (domingo) - Dresden | Berlim 

  

Após o pequeno-almoço no hotel, partida para Berlim, a capital da Alemanha e símbolo da Guerra 
Fria, que até 1989 ficou dividida pelo “muro da vergonha”, entre a parte dominada pela URSS, a 
leste, e a pertencente à RFA, a oeste. Chegada a Berlim e almoço em restaurante. De tarde, 
início da visita da cidade hoje dotada de um urbanismo moderno e de uma vida económica e 
cultural dinâmicas. Cidade onde se mistura de forma sábia o antigo com o moderno, numa 
autêntica lição de história e de urbanismo: os restos do muro "da vergonha", o “Reichstag” 
(exterior), a Porta de Brandenburgo, o conjunto monumental Unter den Linden, a 
Alexanderplatz, o famoso Check Point Charlie (controlo fronteiriço entre as zonas americana 
e russa durante a ocupação) e o Gendarmenmarket.  Check-in no Hotel Ramada Berlin Mitte 
4**** ou similar. Jantar no hotel e alojamento. 

 
8º Dia – 10 de julho (segunda) - Berlim 

  

Após o pequeno-almoço no hotel, saída para Potsdam, pequena cidade que pertenceu à 
Alemanha Democrática e que é mundialmente conhecida pelo seu legado histórico como 
residência dos reis da Prússia. Visita do Novo Palácio de Potsdam (Neues Palais), um antigo 
palácio Real da Prússia que fica no lado oeste do Parque Real de Sanssouci. Passagem pelos 
Jardins de Sanssouci, classificados como Património Mundial da Humanidade em 1990, sob a 
proteção da UNESCO. Regresso a Berlim e almoço em restaurante. De tarde, visita do Museu 
Pergamom, um dos museus da Ilha dos Museus, com o seu projeto desenhado por Alfred Messel 
e Ludwig Hoffmen, que se inspiraram no Altar de Pérgamo para o planear. A sua construção 
demorou cerca de vinte anos, tendo tido início em 1910 e fim em 1930. 

À noite, saída do hotel para jantar de despedida na mais famosa cervejaria alemã, a 
Hofbrauhaus, com animação de música típica alemã. Regresso ao hotel e alojamento. 
  
9º Dia – 11 de julho (terça) - Berlim | Lisboa 

  
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre para atividades de caráter pessoal. 
Check-out do hotel às 12h00 e transfer para o aeroporto de Berlim. 
Assistência nas formalidades de embarque. 
14h25 – Partida em voo regular da TAP com destino a Lisboa. 
17h05 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado. 
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Condições              O PREÇO INCLUI: 

 
 Acompanhamento por um elemento da Agência durante toda a viagem;  
 Bolsa de documentação (incluindo livro de viagem e saco); 

 Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa/Varsóvia e 
Berlim/Lisboa, em voos regulares da TAP com direito ao transporte gratuito de 
23 kg de bagagem de porão; 

 8 noites de alojamento em Hotéis de Categoria 4**** com pequeno-almoço 
incluído; 

 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa: Varsóvia-Royal Castle, 
Lazienki Royal Park, St. John’s, Umschlag Platz, Czestochowa-Jasna Gora 
Monastery, Auschwitz/Birkenau-Museum, Wieliczka-minas de sal, Krakow- 
St.Mary’s, Wawel Royal Cathedral, Wawel Royal Chambers, Wrocław-panoramic, 
Dresden-Zwinger, Semper Oper, Sachsische Schweiz National Park, Berlin- 
Pergamon Museum, Cathedral, Potsdam-Neues Palais; 

 Recital de piano de música de Chopin num palácio em Varsóvia com taça de 
champanhe incluída no intervalo; 

 Jantar com música folclórica em Varsóvia; 

 Sistema obrigatório de head-phones no Museu de Auschwitz; 

 Minas de Wieliczka; 

 Concerto de música Klezmer durante jantar judeu em Cracóvia; 

 Jantar com música típica alemã na Cervejaria Hofbrauhau; 

 Total 15 refeições durante o circuito; 

 Guias locais falando em português ou espanhol; 

 Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante de €110,89 (à data 
de 21.10.2016 – a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação) e todos os restantes impostos aplicáveis; 

 Seguro Multiviagens; 

 Auriculares para ouvir as explicações dos guias, durante toda a viagem. 

 

             O PREÇO NÃO INCLUI: 

 
 Tudo o que não esteja mencionado como incluído de forma expressa: 

bagageiros, bebidas às refeições, telefone, bar, mini bar, lavandaria, etc; 

 Despesas de caráter particular designados como extras. 

VALORES E CONDIÇÕES: 
 
Sócios Efetivos e Auxiliares:  €1.690,00;                           Suplemento Individual: €250,00. 
Outros Convidados:              €1.690,00;                            Suplemento Individual: €250,00. 
 
O débito poderá ser fracionado em 13 vezes: 24 de março, 24 de abril, 25 de maio, 23 de junho, 25 de julho, 
25 de agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, 24 de novembro, 22 de dezembro de 2017 e 25 de janeiro, 23 
de fevereiro e 23 de março de 2018. 
 
Na opção de débito único, o mesmo será efetuado em 23 de junho. 

 
DESISTÊNCIAS: 
 
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de €50,00, a título de 
Despesas, acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico. 
 
Inscrições reabertas até ao dia 20 de junho. 
 
A 22 do mesmo mês, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas. 
 
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
 
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com 
qualquer dos participantes durante esta viagem. 
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http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033789

