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EUROPE DE LESTE E PAISES BALTICOS

GRANDE TOUR  DA POLONIA

AS CAPITAIS IMPERIAIS

GRAND TOUR DOS PAISES BALTICOS



GRANDE TOUR  DA POLONIA

Circuito de 10 dias / 9 noites

DIA 1 – VARSOVIA
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e transfer para o Hotel fazendo uma breve panorâmica da capital 
da Polónia , cidade completamente reconstruída após a destruição da II Guerra Mundial. Jantar e 
alojamento. 

DIA 2 – VARSOVIA 
Visita de dia inteiro a Varsóvia. Começaremos a visita pelo centro histórico da cidade, o célebre 
histórico Gueto Judeu , a elegante estrada real e o Palácio do Parque Lazienkowski, um dos palácios 
residência mais bonitos do século XVIII na Europa.
De tarde, visita do Museu da Revolta de Varsóvia, considerado por muitos como o melhor museu 
na Polónia, que é dedicado à revolta da cidade de Varsóvia durante a II Guerra Mundial. Jantar e 
alojamento.

DIA 3 – VARSOVIA / MALBORK  / GDANSK
De manha, saída em direção  ao Mar Báltico. Parada para breve visita do museu etnográfico ao ar livre 
em Olstynek com as suas casas de arquitetura típica da região dos mil lagos. De tarde, visitaremos 
uma das maiores fortalezas da Europa, a Fortaleza de Malbork ,da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, 
construído entre 1309-1459 é hoje património mundial da Unesco.  Após a visita continuamos a 
viagem para Gdansk. Jantar e alojamento.

DIA 4 – GDANSK / GDNIA & SPOT / GDANSK 
Visita panorâmica de Gdansk: a Porta Dourada que dá acesso ao “Longo Mercado”, rua belíssima 
com fachadas decoradas em estilo renascentista e barroco, esplanadas e típicos mercados, a “Corte 
Artus”, magnífico edifício, onde se realizaram as reuniões da Liga Hanseática; a Fonte de Neptuno 
e por último a Basílica de Santa Maria. De tarde , visita da estacão balnear mais famosa da Polónia , 
Sopot, com as suas casas elegantes, considerado pelos locais como o Monte Carlo do Mar Báltico. 
Jantar e alojamento.

DIA 5 - GDSANK / TORUN /  WROCLAW 
De manha saída para Torun. Localizada nas margens do rio Vístula, é terra natal do famoso astrónomo 
Nicolau Copérnico e importante cidade histórica, cuja parte antiga é considerada um dos exemplos 
mais representativos das cidades do séc. XIII. Visita guiada do centro histórico, classificado património 
mundial pela Unesco. Visita da casa de Nicolaus Copérnico. De tarde, continuação da viagem para 
Wroclaw/Breslávia. Jantar e alojamento.

DIA 6 - WROCLAW 
Visita da 4ª maior cidade do país que orgulha-se de ter um dos centros históricos mais antigos e 
bonitos da Polónia. Faremos a visita a pé com o nosso guia local, que nos permitirá conhecer a linda 
Praça Rynek, a Câmara Municipal, cuja construção levou quase duzentos anos e inclui três ruas.  De 
tarde , visita da famosa igreja de madeira de Swidnica classificada património mundial pela Unesco. 
Regresso a Wroclaw. Jantar e alojamento.
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DIA 7 - WROCLAW / AUSCWITZ / WADOWICE / CRACOVIA
Saída de manha em direção de um museu ao ar livre que não o deixara indiferente, uma visita 
impressionante de um período da nossa história europeia que nunca deveria ter acontecido. Durante 
o tempo da visita a Auschwitz, o nosso guia vai transporta-lo para o centro do Holocausto. Após a 
visita  continuação para Wadowice, cidade-natal do papa João Paulo II, onde faremos um pequeno 
passeio a pé e teremos a oportunidade de visitar a Igreja paroquial onde Sua Santidade foi batizado. 
Prosseguimento da viagem para Cracóvia a cidade mais bonita da Polónia e sem duvida uma das mais 
bonitas da Europa com o seu centro histórico pedestre. Jantar e alojamento.

DIA 8 – CRACOVIA
Visita de dia inteiro da antiga capital da Polónia, centro cultural e histórico do país. Destaque para o 
“Monte Wawel” e o seu Castelo, a Catedral e para a Praça do Mercado, uma das maiores da Europa, 
com a belíssima Igreja de Sta. Maria, a torre da Câmara Municipal e da não menos famosa, “Galeria 
dos Panos” onde se vende âmbar e todo o tipo de artesanato. Jantar e alojamento.

DIA 9 – CRACOVIA / WIELICZKA MINAS DE SAL /  CZESTOCHOWA / VARSOVIA  
De manha, saída para visita às antigas Minas de Sal de Wieliczka, classificadas pela Unesco como 
Património da Humanidade e famosas pelos seus lagos subterrâneos, galerias e a sua esplendida 
catedral de sal, repleta de estátuas esculpidas em sal. Apos a visita prosseguimos para Czestochowa, 
capital religiosa da Polónia, um dos mais importantes santuários de devoção mariana no mundo. Visita 
ao Santuário de Jasna Gora onde se encontra a famosa pintura da «Virgem Negra», padroeira da 
Polónia, a quem são atribuídos inúmeros milagres. No final da tarde continuação para Varsóvia. Jantar 
em restaurante típico com animação musical. Alojamento.

DIA 10 -  VARSOVIA
Em horário a ser indicado transfer para o aeroporto.



AS CAPITAIS IMPERIAIS

Circuito de 8 dias / 7 noites

DIA 1 – BUDAPESTE 
Chegada ao aeroporto de Budapeste e transfer para o hotel. Jantar e alojamento.

DIA 2 – BUDAPESTE 
Início da visita panorâmica desta antiga capital do Império Austro-Húngaro, percorrendo os pontos 
de maior interesse turístico: Praça dos Heróis, Parlamento, Ponte das Correntes, Palácio Real, colina 
do Castelo, Bastião dos Pescadores e Igreja S. Matias.  Visita do magnifico Mercado coberto de 
Budapeste. De tarde passeio de barco no Danúbio. Jantar típico com animação musical. Alojamento.

DIA 3 – BUDAPESTE / BRATISLAVA / VIENA 
De manhã, saída para Bratislava, capital da Eslováquia. Passeio a pé pela cidade, que se situa nas 
margens do Danúbio. Almoço. Tempo livre. Prosseguimento da viagem para Austria. Chegada a Viena 
encontro com o nosso guia local e visita panorâmica de Viena. Jantar e alojamento.

DIA 4 – VIENA
De manhã, saída para uma visita panorâmica da cidade pela Ringstrasse e edifícios envolventes, 
passeio a pé pelo centro histórico e visita ao interior da Catedral de S. Estevao. Passagem frente ao 
Monumento de Maria Teresa, Parlamento, Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, entre muitos 
outros. De tarde, visitaremos o interior do Palácio de Schönbrunn, conhecido também como o Palácio 
de Versalhes de Viena, é um dos principais monumentos históricos e culturais da Áustria. Visitaremos 
também a Opera de Viena. De noite possibilidade de jantar numa taberna típica com música popular 
em Grinzing ou assistir a um elegante concerto de música clássica com dança de valsas no Kursalon. 
Alojamento.

DIA 5 – VIENA / MELK / CESKY KRUMLOV / PRAGA
De manhã, saída em direção de Praga.  Parada e visita da Abadia de 
Melk, extraordinário exemplo da arte Barroca do séc. XVIII. Prosseguimento da viagem para a 
República Checa em direção a Cesky Krumlov, classificada na lista da UNESCO como Património da 
Humanidade. A cidade foi capital na antiga região de Rosenberg, onde vivia a nobreza mais rica e 
influente do país.  Visita guiada e tempo livre no centro histórico . Prosseguimento para Praga. Jantar 
e alojamento.
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DIA 6 – PRAGA 
De manhã, início da visita de dia inteiro da cidade. Passeio a pé pela colina do Castelo, admirando 
o Palácio Real e a Catedral de São Vito, com passagem pela Igreja do Menino Jesus de Praga e 
atravessando depois a célebre Ponte de Carlos IV, sobre o Rio Moldava. Continuação pela Praça 
Velha, onde se encontra o célebre Relógio Astronómico, finalizando na Praça Venceslau, o ponto mais 
importante da cidade nova, palco de vários acontecimentos históricos. Jantar e alojamento.

DIA 7 PRAGA / MARIANSKE LAZNE / KARLOVY VARY / PRAGA
Excursão de dia inteiro, visita de Marianske Lazne, cidade termal que outrora foi o berço da 
aristocracia .De tarde visita da famosa estação termal Karlovy Vary, fundada pelo imperador Carlos IV. 
Ao final da tarde regresso a Praga. Jantar num restaurante típico com animação musical.

DIA 8 - PRAGA
Em horário a ser indicado transfer para o aeroporto.



   
GRAND TOUR 
DOS PAISES
BALTICOS

Circuito de 10 dias / 9 noites

DIA 1 – VILNIUS
Chegada a Vilnius, capital da Lituania e transfer para o hotel. Jantar.

DIA 2 - VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
De manha, visita guia do centro histórico, classificado Património Mundial pela Unesco, que engloba 
Ausros Vartai, a praça da Catedral, a Rua Pilies com os seus edifícios do séc. XVI – XVIII, a câmara 
municipal, a Universidade de Vilnius. Visita da Igreja de Ste Anne, as torres da igreja foram construídas 
com 33 tipos diferentes de ladrilhos. Passeio pelas ruelas do centro. De tarde, saída para Trakai, 
capital e residência dos Grandes Duques do séc XIV.  E  hoje o único Castelo insular existente em toda 
a Europa oriental. Visita do castelo. Jantar e alojamento.

DIA 3 – VILNIUS / MOSTEIRO PAZAISLIS / KAUNAS / KLAIPEDA 
Partida para Klaipeda. Parada no Mosteiro Pažaislis, construído no séc XVII é uma das obras primas 
arquiteturais do Barroco do nordeste da Europa. Descoberta da cidade de Kaunas, com o seu centro 
histórico composto por múltiplos estilos arquitectónicos oferece um especial interesse ; a Praça da 
Camara Municipal rodeada de antigas casas dos mercadores alemãs do séc. XV e XVI, as ruinas do 
Castelo do Sec XIII, a Igreja Vytautas e a Casa Perkunas. Após a visita saída para Klaipeda. Descoberta 
da terceira maior cidade da Lituânia. O centro de Klaipeda possui uma vasta história que vai desde os 
tempos de uma pequena vila de pescadores até à chegada dos alemães e a construção do Castelo no 
séc XIII, mais tarde conhecido como Memel. Jantar e alojamento.

DIA 4 – KLAIPEDA / COURLAND / KLAIPEDA
Saída para a península de Courland a bordo de um ferry. Dia inteiro de excursão a esta língua de areia 
com mais de 100kms de comprimento e dunas de areai com mais de 60 metros de altura.  Paradas 
em Juodkrante , na Colina das Bruxas, em Nida com as pequenas cabanas dos pescadores. Visita da 
Galeria-Museu de Ambra de Nida. Jantar e alojamento.

DIA 5 – KLAIPEDA / COLINA DE CRUZES / PALACIO RUNDALE / RIGA 
Partida para Riga.  Parada na « Colina de Cruzes » lugar sagrado, com mais de 100 mil cruzes do 
mundo inteiro.  Continuamos a nossa viagem e faremos uma parada em Rundale para visitar o Palácio 
de Rundale, construído no séc. XVIII, denominado o Versailles Báltico, o edifício é um exemplo 
demonstrativo da obra do arquiteto –Rastrelli que também elaborou o Palácio de Inverno de S. 
Petersburgo. Jantar e alojamento.

DIA 6 – RIGA
Visita da  capital da Letónia , também conhecida como a « pequena Paris » a Parte histórica de Riga 
é protegida por ruas pedestres o que faz do centro uma zona muito agradável. Visita da Catedral 
Dome, a maior igreja dos países bálticos, que alberga um dos maiores órgãos do mundo com mais de 
6 mil tubos. Depois continuamos a visita pela Porta Sueca, a Torre de Polvora, a igreja de S. João, o 
Parlamento . Visitaremos o Mercado central , um dos maiores mercados cobertos da  Europa de Leste, 
oportunidade para provar as especialidades locais. Tempo livre no final da visita. Jantar e alojamento.
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DIA 7- RIGA / SIGULDA / CESIS / TARTU 
Saída para Tartu. De manha paragem no Parque Nacional de Gauja que conta inúmeras pistas de ski 
e castelos. Visita da parte histórica da cidade de Sigulda, conhecida pelos seus castelos do tempo 
das cruzadas. Visita do castelo medieval de Turaida que data do séc. XIII. Depois continuamos a nossa 
viagem e iremos visitar Cesis uma pitoresca vila medieval nas margens do rio Gauja. Prosseguimento 
da viagem para Tartu, cidade fundada em 1030 pelo Príncipe Kiev Yaroslav, o Sabio, o que faz da 
cidade a mais antiga dos pais Bálticos. Jantar e alojamento.

DIA 8 - TARTU / LAHEMAA / TALLIN 
Partida para o Parque Nacional de Lahemaa situado a 60km de Tallin, trata-se do maior parque 
nacional da Estónia. Lahemaa atrai os seus visitantes pelas suas praias intactas, as suas cascadas, 
algumas delas com 65m de altura, as suas florestas de pinheiros, assim  como varias quintas, 
propriedades so séc XVIII. Após a visita saída para Tallin, a capital da Estónia. Jantar e alojamento.

DIA 9 – TALLIN
De manha visitamos a parte baixa da cidade com o sua Câmara Municipal, o Concelho Municipal, a 
Igreja S. Nicolau de Bari, o mosteiro dominicano… de tarde visitamos a parte alta da cidade, com o 
seu Castelo de Toompea, o Parlamento, a Torre da Virgem, a Catedral Alexandre-Nevski  construída 
pelo Czar Alexandre III, a Igreja Dome. No final da tarde visitamos a Palácio e Parque Kadriorg, 
rodeado de vegetação e lagos  foi desenhado para o Csar Pedro O Grande para ser o seu Palácio de 
verão. Jantar e alojamento.

DIA 10 – TALLIN 
Dia livre. Em horário a ser indicado transfer para o aeroporto e fim dos nossos serviços.
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