Esperámos juntos, viajamos juntos

POLÓNIA - Fly & Drive
8 DIAS / 7 NOITES

A partir de

967

€*

pt.tui.com

POR PESSOA

TUI, NÚMERO 1 NO MUNDO EM VIAGENS
*Os preços incluem: Passagem aérea em voo regular em classe económica com a TAP; 7 noites de alojamento; pequenos-almoços
diários; aluguer de viatura (tipo Ford Fiesta) com quilometragem ilimitada; seguro para a viatura; seguro de viagem; taxas de aeroporto
e combustível (no valor de 56 Euros – sujeito a alteração até à data de emissão dos bilhetes).
TUI AMBASSADOR TOURS, UNIPESSOAL, LDA - Mat. C.R.C de Lisboa - Cap. Social: 7.100.000,00 Euros - NIF 514 076 330 - RNAVT 6488 - COD: WAW100720

Polónia - Fly & Drive
Julho a Setembro 2020
8 Dias / 7 Noites - Desde 967€ por pessoa
Saídas aos Sábados
Dia 1: Portugal / Varsóvia
Comparência no aeroporto com pelo menos 2h de antecedência. Formalidades de embarque e partida com destino a Varsóvia. Chegada e
transfer para o hotel.

Opcional 2: visita à fábrica de Schindler ou Visita às Minas de Sal
de Wieliczka, património Mundial da UNESCO, escavada durante a
segunda metade do século XIII (ponto de encontro e de chegada da
visita na zona antiga da cidade).

Dia 2: Varsóvia
Pequeno-almoço. Recolha do carro no hotel. Dia livre para explorar a
cidade. Alojamento.

Dia 5: Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para conhecer a cidade por conta própria ou realizar uma visita opcional. Alojamento.

Opcional: visita panorâmica a Varsóvia com passagem pelos principais
pontos turísticos da cidade: a Cidade Velha, inscrita na lista da UNESCO,
o Palácio da Cultura e da Ciência, os Jardins Reais de Lazienki, o Monumento aos Heróis do Gueto e Umschlagplatz.

Opcional: visita a Auschwitz

Dia 3: Varsóvia / Czestochowa (220km) / Cracóvia (150km)
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direcção a Cracóvia. Neste dia
sugerimos uma paragem em Czestochowa para ver a imagem da Virgem Negra, Patrona da Polónia. Continuação até Cracóvia. Alojamento.

Dia 6: Cracóvia / Zakopane (110KM) / Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel. Sugerimos uma visita a Zakopane, capital de inverno da Polónia que se encontra na base das Montanhas
Tatra. No caminho, propomos uma paragem em Chocholow, uma
vila onde poderá observar casas típicas de madeira. Chegada a Zakopane onde sugerimos a visita à cidade. Regresso a Cracóvia e alojamento.

Dia 4: Cracóvia
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para conhecer a cidade por conta
própria ou realizar uma visita opcional. Alojamento.

Dia 7: Cracóvia / Varsóvia
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção a Varsóvia. Chegada e
devolução do carro no hotel. Alojamento.

Opcional 1: visita panorâmica a Cracóvia com passagem pelos principais pontos turísticos da cidade: a zona antiga, a colina de Wawel onde
se encontra a Catedral e o Castelo.

Dia 8: Varsóvia / Portugal
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Varsóvia. Formalidades de embarque e
partida com destino a Portugal. Chegada.

Hotéis previstos ou similares

Varsóvia

Radisson Sobieski 4* / Novotel Centrum 4*

(3 noites)

Cracóvia

Hotel Metropolis Design 4* / Hotel INX Design 4* / Novotel Centrum 4*

(4 noites)
Polónia - Fly & Drive

Duplo

Single

Saídas de Julho a Setembro

967 €

1.393 €

Os nossos preços incluem: Passagem aérea em voo regular em classe económica com a TAP; 7 noites de alojamento; pequenos-almoços
diários; aluguer de viatura (tipo Ford Fiesta) com quilometragem ilimitada; seguro para a viatura; seguro de viagem; taxas de aeroporto e
combustível (no valor de 56 Euros – sujeito a alteração até à data de emissão dos bilhetes).
Os nossos preços não incluem: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas, assistência durante o
transfer, qualquer visita durante a estadia, parque de estacionamento para o carro, portagens, gps, gasolina, entrega nocturna do veículo,
extras de carácter pessoal e qualquer outro serviço não mencionado no itinerário
Observações: O condutor do veículo tem que ter pelo menos 21 anos e ter carta de condução há mais de um ano.
Preços sujeitos a alteração e reservas sujeitas a disponibilidade
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