
 
 

 

POLÔNIA  
A História e o Ressurgimento de uma Nação 

 
Com Anfitrião Latitudes | 13 a 19 de junho, 2021 



 
 

Cada cidade polonesa tem uma história particular. Algumas delas são cheias de tesouros do 

passado, outras tiveram sua identidade forjada em tempos mais recentes. Um passeio pelas 

ruas de qualquer cidade na Polônia é como uma caminhada através do tempo. Não seria exagero 

dizer que a história do país foi caracterizada por uma série de eventos épicos, períodos difíceis 

e renascimento. Este roteiro nos leva para conhecer preciosidades como a medieval e elegante 

Cracóvia, que teve o seu centro histórico reconhecido como o Primeiro Patrimônio Mundial da 

Humanidade pela UNESCO, em 1978 e Varsóvia, uma metrópole vibrante que traz uma 

combinação única de tradição e modernidade. 

 

 

Roteiro Resumido  

 
1º dia – 12/06/2021 – São Paulo - Cracóvia  

2º dia – 13/06/2021 – Chegada em Cracóvia 

3º dia – 14/06/2021 – Cracóvia 

4º dia – 15/06/2021 – Cracóvia – Auschwitz - Cracóvia 

5º dia – 16/06/2021 – Cracóvia - Varsóvia 

6º dia – 17/06/2021 – Varsóvia 

7º dia – 18/06/2021 – Varsóvia 

8º dia – 19/06/2020 – Varsóvia - São Paulo  

 

 

Roteiro detalhado  

 
Dia 1 – 12/06/21 | São Paulo - Cracóvia (-/-/-) 

Apresentação no aeroporto com três horas de antecedência para embarque em voo com destino 

a Cracóvia. Faremos conexão na Europa.  

 

Dia 2 - 13/06/21 | Chegada em Cracóvia (-/-/-) 

Chegada ao aeroporto internacional de Cracóvia. Em seguida, traslado para o hotel e 

acomodação. 

 

Dia 3 - 14/06/21 | Cracóvia (C/A/-) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, sairemos para conhecer Cracóvia, uma das cidades mais 

antigas da Polônia. Citada como uma das mais bonitas cidades da Europa, possui uma extensa 

herança cultural, principalmente dos períodos gótico, barroco e renascentista. Conheceremos  

 



 
 

 

 

seu centro histórico, reconhecido como patrimônio mundial pela UNESCO em 1978. Visitaremos 

a Catedral Wawel, local que foi o centro do poder eclesiástico e monárquico da Polônia, e onde 

atualmente repousam os corpos de importantes religiosos e monarcas poloneses. Seguiremos 

até a maior praça medieval da Europa, a Rynek Główny, construída durante a fundação da 

cidade no século 13. Ali veremos a Basílica de Santa Maria, um dos monumentos mais 

importantes e conhecidos da cidade, cujo interior guarda um lindo retábulo em madeira com 

mais de 200 figuras entalhadas, datado do século 15. Após o passeio, retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 4 - 15/06/21 | Cracóvia (C/A/-) 

Após café da manhã, sairemos para visitar as Minas de Sal de Wieliczka, um local único de 

mineração no mundo, onde essa atividade permanece contínua desde a Idade Média até os dias 

atuais. Com 300 quilômetros de túneis de até 327 metros de profundidade, encontraremos ali 

até mesmo uma capela dedicada à Santa Cunegunda, padroeira dos exploradores de sal. Após 

a visita, retorno a Cracóvia e tarde ivre. 

 

 Auschwitz (opcional): 

No período da tarde, saída para conhecer o complexo de Auschwitz/Birkenau, um local que 

testemunhou os eventos mais sombrios ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. Ali os 

edifícios do campo de concentração se encontram conforme eram quando os aliados chegaram 

já no findar da guerra, no ano de 1945, um memorial para reflexão sobre os crimes cometidos 

neste período. Em 2002, a UNESCO declarou oficialmente as ruínas de Auschwitz-Birkenau como 

Patrimônio da Humanidade. Retorno ao hotel. 



 
 

Dia 5 - 16/06/21 | Cracóvia - Varsóvia (C/A/-) 

Pela manhã, visitaremos o Museu-fábrica de Oskar Schindler, local onde esse hábil homem 

de negócios deu proteção aos trabalhadores judeus recrutados no campo de trabalho de Plaszow. 

Nessa antiga fábrica de panelas, encontraremos uma exposição que mostra a história da cidade 

desde o final de 1939 até o findar da época comunista. Após a visita à fábrica de Schindler, 

seguiremos para o bairro de Kazimierz, que a partir do século 16 se tornou o principal centro 

cultural da comunidade judaica. A alma de Kamizierz pereceu durante os eventos traumáticos 

da Segunda Guerra Mundial, mas muitos de seus edifícios, alguns ainda com inscrições em 

iídiche, sobreviveram. Os destaques incluem a rua Szeroka, onde "Lista de Schindler" foi filmada, 

o Cemitério e Sinagoga Remuh, entre outros pontos históricos. Em seguida, traslado para a 

estação de trem e embarque em trem rápido com destino à Varsóvia. Na chegada, acomodação 

no hotel e pernoite. 

 

Dia 6 - 17/06/21 | Varsóvia (C/A/-) 

Após café da manhã, passearemos pela maior cidade da Polônia, com sua mistura extraordinária 

de grandes áreas verdes, monumentos e modernidade. Seguiremos ao longo da Rota Real, 

onde visitaremos os locais mais bonitos da Cidade Antiga, incluindo paradas na Praça Piłsudski, 

Monumento da Revolta de Varsóvia, Catedral de São João e o Castelo Real, que outrora 

fora residência da família real polonesa e sede do parlamento polonês. O atual edifício é uma 

réplica, pois o edifício original foi destruído por tropas alemãs, mas muitos de seus móveis ainda 

são originais. Após o almoço, passaremos pela Varsóvia reconstruída, com a entrada para o 

Palácio da Cultura, de onde subiremos até o topo para admirar a beleza da cidade. À tarde, 

visitaremos o Parque Łazienki, um dos parques mais bonitos do centro de Varsóvia. 

Anteriormente um terreno de caça, no século 18 foi transformado em um parque de estilo inglês, 

e o neoclássico palácio Łazienki foi ali construído. No interior do parque, veremos também o 

Palácio Myślewicki, o Observatório, o Palácio Belvedere e um anfiteatro de estilo grego, 

onde concertos de Chopin acontecem todos os verões.  

 

Dia 7 - 18/06/21 | Varsóvia (C/A/-) 

Café da manhã no hotel. Nosso segundo dia de passeio pela capital polonesa começará com uma 

visita ao Museu do Gueto de Varsóvia e ao Museu Polin. Ambos mostrarão a história da 

comunidade judaica, que representava um terço da população da cidade antes da Segunda 

Guerra Mundial e ocupava uma grande área da cidade. No entanto, em novembro de 1940, eles 

foram isolados do resto da cidade em uma pequena área de gueto, o qual visitaremos. Após o 

almoço, seguimos para o Parque e Palácio Wilanów, que se tornou um museu com uma rica 

coleção de retratos poloneses, móveis originais e decoração de interiores. O palácio é  

 

 

 



 
 

 

 

cercado pelo parque de estilo inglês e jardins paisagísticos, perfeitos para relaxar. No final do 

dia, desfrutaremos de momentos de lazer em Złote Tarasy - um lugar extraordinário para fazer  

compras da moda e o melhor entretenimento na cidade de Varsóvia, localizada no coração da 

cidade. 

 

Dia 8 - 19/06/20 | Varsóvia – São Paulo (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para embarque em 

voo com destino a São Paulo. 

 

** DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19, AS REGRAS E CONDIÇÕES DE ENTRADA NOS PAÍSES 

E VISITAÇÃO AOS LOCAIS TURÍSTICOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. ** 

 

 

Hospedagem 

 
Cracóvia | Hotel Corpenicus  

Site do Hotel 

Categoria 5 estrelas | standard room 

 

 

https://copernicus.hotel.com.pl/hotel-copernicus


 
 

Varsóvia | Mamaison Le Regina 

Site do Hotel 

Categoria 5 estrelas | classic room 

 

 

Valores 

 
Condição especial para pagamento até o dia 01/02/2021:  

 À VISTA: Desconto de 10% para pagamento à vista – via depósito bancário ou no 

cartão de crédito (1x) 

 PARCELADO: Entrada com depósito bancário + 9 parcelas no cartão de crédito 

Parte terrestre | Em Dólares (USD) por pessoa: 

Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para pagamento a partir de 02/02/2021:  

Parte terrestre | Em Dólares (USD) por pessoa: 

Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Por pessoa em 

quarto duplo
USD 4.495,00 Entrada USD 1.570,00 + 9 x USD 325,00 USD 295,00

Por pessoa em 

quarto single
USD 5.635,00 Entrada USD 1.990,00 + 9 x USD 405,00 USD 370,00

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Por pessoa em 

quarto duplo
USD 4.495,00 Entrada USD 1.585,00 + 6 x USD 485,00 USD 295,00

Por pessoa em 

quarto single
USD 5.635,00 Entrada USD 2.005,00 + 6 x USD 605,00 USD 370,00

https://www.mamaisonleregina.com/


 
 

 

 

Para solicitar reserva | USD 250,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 20/04/2021 

Enviar ficha de reserva preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento do anfitrião Latitudes; 

Acomodação nos hotéis citados no roteiro, nas categorias de quarto especificadas;  

Refeições citadas no roteiro, de acordo com as legendas (C = café da manhã, A = almoço, J = 

jantar); 

Entrada para as visitas especificadas no roteiro; 

Guias em português ou espanhol (conforme disponibilidade) durante os passeios; 

Serviços de transporte privativo para o grupo nos deslocamentos previstos no roteiro;  

Traslado privativo aeroporto / hotel / aeroporto; 

Assistência de viagem Classic da Assist-Card para pessoas com até 70 anos*. 

*Nota: acima de 71 anos, consulte-nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Voos internacionais ou nacionais; 

Trâmite e custo de emissão de vistos; 



 
 

Early check-in ou late check-out; 

Upgrades de hotel ou de categorias de apartamento; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições;  

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, entre outros; 

Carregadores de malas; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

Opcionais – Parte Aérea 

 
Consulte-nos para saber valores e condições de pagamento da parte érea 

 

 

Documentos necessários 
 

Vistos | Brasileiros estão isentos de visto a turismo. 

Vacinas | Não são necessárias para esses destinos. 

Passaporte | Com validade mínima de 3 meses contados a partir da data final da viagem. 

Seguro | É necessário que todos os brasileiros embarquem com o comprovante de seguro 

viagem com cobertura mínima de EUR 30.000,00 englobando assistência médica/hospitalar e 

repatriação. 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 

(11) 97504-4382 | latitudes@latitudes.com.br 
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