CRACÓVIA
DETALHES DA VIAGEM
• Tipo: Cultural
• Dificuldade: 1/5
• Conforto: 4/5
• Datas: 02 Out, 2019 – 06 Out, 2019
• Duração: 5 dias / 4 noites
• Preço: 570€ / pessoa
• Limite de Inscrições: 4 - 12 pessoas
• Idade: + 12 anos

DESTAQUES
Observa o terror do regime nazi, nos campos de concentração e extermínio de
Auschwitz e Birkenau.
Desce à profundidade da terra, nas minas de sal de Wieliczka, pertencentes à lista de
Património Mundial da UNESCO!
Deslumbra-te com a Praça do Mercado, uma das maiores e mais históricas praças da
Europa!
Percorre a fábrica de Oskar Schindler, industrial do partido nazi, que serviu de inspiração
ao livro e filme A Lista de Schindler

Descobre o Kazimierz, mais conhecido como o antigo bairro judeu, um dos mais típicos e
marcantes da cidade.

A EXPERIÊNCIA
Cracóvia é uma das cidades mais bonitas da Europa e também uma das que mais
contribuiu para a história do velho continente. Até 1939 era uma cidade com 70000
judeus, a maioria destes exterminados depois da invasão pelas tropas nazis. Porém, não
é só de guerra que se faz o país. Viu nascer João Paulo II, um dos mais influentes Papas da
história e é, nos dias que correm, um dos países europeus com maior crescimento
económico, embora sustentado por um governo mais extremista. Bem-vindo a Cracóvia!

ITINERÁRIO
Dia 1 | Cidade de origem - Cracóvia
Bem-Vindos a Cracóvia! Este dia será reservado ao voo para a Polónia, que deverá chegar
a meio da tarde. Depois do transporte que vos levará ao centro da cidade, fazemos o
check-in e encontramo-nos para nos conhecermos e falar sobre os próximos dias. Como
devem estar com fome, iniciamos a nossa aventura com um dos pratos típicos do país e,
a seguir, uma primeira abordagem ao centro histórico!
Estadia: Hotel

Dia 2 | Cracóvia
Hoje vamos dedicar-nos ao centro de Cracóvia a algumas das atrações que fazem da
cidade uma das favoritas para quem viaja para o leste da Europa. Começamos pela Praça
Maior, possivelmente uma das mais bonitas praças europeias, com a Basílica de Santa
Maria e o Mercado a dominarem o cenário. Depois de uma visita, podemos viajar no
tempo, até meados do século XIII, altura em que numa colina da cidade foi edificado
aquilo que seria mais tarde o Castelo de Wawel. Os parques e outras igrejas e sinagogas
menos imponentes fazem também parte deste dia que, pelo meio, vai ser interrompido
pela famosa zapiekanka ou por uma ida a um Milk Bar, um legado da Polónia Comunista!
Estadia: Hotel

Dia 3 e 4 | Minas de Sal de Wieliczka e Auschwitz/Birkenau
Nestes dois dias, vamos visitar as famosas Minas de Sal de Wieliczka, um local que
pertence à lista de Património Mundial da UNESCO e que nos leva ao interior da terra.
Regressados a terra firme, que é como quem diz, ao exterior, é hora de vaguearmos pelo
antigo bairro judeu da cidade, o Kazimierz e perceber um pouco mais da história deste
povo e da exterminação a que foram sujeitos às mãos do regime nazi. Visitamos ainda a
fábrica de Oskar Schindler e, no dia seguinte, os campos de concentração e extermínio de
Auschwitaz/Birkenau. Quando a noite chegar, sentamo-nos num restaurante à nossa
escolha e depois, num café especial, para partilharmos algumas das histórias já passadas.
Estadia: Hotel

Dia 5 | Cracóvia – Cidade de origem
Acordamos bem cedo para o pequeno-almoço e preparamos todas as malas para o nosso
regresso a casa! As memórias de uma história passada vão ficar certamente dentro de
nós e vão lembrar-nos que fazer com que não se repitam, está ao alcance de todos.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
• 4 Noites em hotel (quarto twin)
• Todos os pequenos-almoços
• Todos os transportes dentro da cidade e para as deslocações nas visitas
• Entradas e guias em inglês ou espanhol nos seguintes locais:
o

Fábrica de Oskar Schindler

o

Castelo de Wawel (Apartamentos Reais e Salas de Estado)

o

Campos de concentração e extermínio de Auschwitz e Birkenau

o

Minas de Sal de Wieliczka

• Acompanhamento do líder da Landescape

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?
• Voos (a partir de 200€)

• Actividades/Visitas não incluídas em cima
• Alimentação não especificada
• Transportes de carácter pessoal
• Despesas pessoais
• Transfers de/para o aeroporto
• Seguro pessoal – Recomendamos IATI Seguros

www.landescape.pt

