
PEREGRINAÇÃO 

POLÓNIA 
23 a 27 de Julho 2018 

05 dias/ 04 noites 

Programa base, inclui: 
· Voos regulares em classe turística (Lisboa/Varsóvia/Lisboa), 

com 1 peça bagagem porão 23kg ;  
· Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis ; 
· Estadia de 4 noites em hotéis de *** ; 
· Regime de pensão completa diária, conforme se indica no 

presente programa (4 pequenos almoços; 4 almoços;  
   3 jantares); 
· Jantar com folclore em Cracóvia; 
· Circuito em autocarro de turismo c/ ar condicionado; 
· Guia local de língua portuguesa/espanhola em Auschwitz, 

Santuário de Jasna Gora, Cracóvia, Minas de Sal ; 
· Guia acompanhante em português/ espanhol durante todo o 

circuito desde e até aeroporto de Cracóvia;  
· Entradas correspondentes em museus e monumentos 

(Castelo Real; Igreja Santa Maria e Catedral de Wawel; San-
tuário Jasna Gora; Auschwitz; Wadowice, casa de João Paulo 
II; Minas de Sal (inclui descida e subida de elevador); Mosteiro 
da Divina Misericórdia e Centro João Paulo II;  

· Acompanhamento da Pteam desde e até o aeroporto de Lis-
boa; 

· Seguro de viagem. 
 
Programa base, não inclui: 
· Qualquer extra de carácter pessoal (bebidas às refeições, 

serviço e consumos no quarto do hotel, menus especiais, etc.) 
e tudo o que não estiver devidamente especificado no presen-
te programa; 

· Bagageiros; 
· Excesso de bagagem, há que ter em conta que as companhias 

aéreas são cada vez mais restritivas com bagagem.  
 
Condições de cancelamento: 
Por se tratar de uma viagem de grupo, está sujeita a condições 
especiais de contratação. Qualquer desistência por parte do 
cliente produzirá gastos de anulação sob o preço total 
da    viagem, que serão os seguintes: 
· Até 90 dias antes da partida isento de gastos; 
· Entre 89 dias e 46 dias, 15% (quinze) 
· Entre 45 e 30 dias, 25% (vinte e cinco)  
· Entre 29 e 15 dias, 50% (cinquenta) 
· Menos de 15 dias , 100% (cem) 

Entradas em Museus e Monumentos 
Não garantimos o acesso ao interior dos museus ou monumen-
tos durante as visitas assinaladas no itinerário se coincidir com 
dias festivos, encerramento semanal ou outros fatores. 
 
Aviação – taxa de combustível: 
As companhias aéreas aplicam uma taxa designada por YQ e  
que está sujeita a modificação até ao momento da emissão dos 
bilhetes  pelo que este valor poderá ser revisto no momento da 
emissão dos bilhetes no caso de alteração da mesma pela com-
panhia aérea. 
 
Documentação: 
Cartão do cidadão válido durante toda a viagem. 
Para menores de 18 anos não acompanhados por ambos os 
pais, indispensável a autorização com assinatura reconhecida 
em notário. 
 

 

 

Formas de inscrição e reserva de lugar: 
· Confirmação da viagem até 16 de abril com entrega 

do sinal no valor de 200,00 euros para garantir a 
sua reserva  

· O restante pagamento da viagem deve liquidar o 
mais tardar até 08 de junho de 2018. 

 

 

Inscrições até dia 16 de abril  

Informações e Inscrições: 
PTEAM  

AVENIDA DE ROMA Nº 44 1º E/F 
1700-348 LISBOA 
 (� 21 7817700 

E-mail : im@pteam.pt ou mf@pteam.pt 
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Avenida de Roma nº 44 1ºE/F 
 1700– 348 Lisboa  

tel +351 217 817 700   

 
Preços por pessoa   
EUROS 
 

BASE  
40 

BASE  
20 

Em quarto duplo 990,00 1.130,00 

Suplemento por quarto   
individual 120,00 

BASE  
30 

1.045,00 

Organização  
Paróquia Telheiras 
Acompanhada pelo 

Pe. João Paulo Pimentel  

WADOWICE 

CZESTOCHOWA 

CRACÓVIA 

SANTA FAUSTINA 



Partida 23 de julho de 2018 

 

23 de julho ( segunda) –  LISBOA / FRANKFURT / AEROPORTO 

CRACÓVIA / CZESTOCHOWA 

Apresentação no Aeroporto Humberto Delgado duas horas antes 

da partida (área das Partidas - Ponto de Encontro). Entrega do 

bilhete eletrónico aos Participantes e formalidades individuais 

de embarque nos balcões que indicaremos localmente, seguido 

do controlo de identificação e segurança. Embarque e partida 

em voo regular com destino a Cracóvia, via Frankfurt. Chegada, 

recolha da bagagem e transporte para Czestochowa. Instalação 

no hotel.  Jantar e  alojamento. 

 

24 de julho (terça) –  CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ /  CRACÓVIA 

Visita do maior centro de peregrinações deste país 

profundamente católico, onde visitamos o Mosteiro de Jasna 

Gorá, um dos mais famosos santuários Marianos da Europa, 

que encerra o ícone de Nossa Senhora, conhecida como a 

Virgem Negra, venerada como a “Rainha da Polónia” e que viria 

a tornar-se o símbolo do país. A visita inclui a Basílica da Virgem 

Negra, Museu do 600 Aniversario, Sala de Cavaleiros, Sala do 

Tesouro.  Continuação para visita ao Campo de Concentração 

de Auschwitz, onde São Maximiliano Kolbe morreu de fome na 

cela da Morte depois de ter dado a vida em troca de outro prisi-

oneiro. Após as visitas partida para Cracóvia. Instalaçao no 

hotel. Jantar e alojamento. 

 

25 de julho (quarta)  –  CRACÓVIA 
Visita desta histórica cidade (grande parte da visita é feita a pé), 
património da humanidade, nomeadamente: o bairro onde foi 

filmado grande parte do filme “A Lista de Schindler”, o Monte 
Wavel com o Castelo Real e, visita ao interior da Catedral onde 

foi bispo Carol Woitila, Papa João Paulo II, a Praça do Mercado 
com as suas inúmeras esplanadas e floristas, o velho mercado 

com grande variedade de artesanato e, a Igreja de Santa Maria.  
Visita ao Centro João Paulo II, o Centro foi criado nos terrenos 

da antiga fábrica Solvay em Cracóvia Borek Fałęcki, onde nos 
anos de 1940 a 1944 Karol Wojtyła trabalhou como operário.  

Almoço durante as visitas. Jantar e alojamento no hotel. 
 

 
 

 
 

 
 

26 de julho (quinta)  – CRACÓVIA / WIELICZKA /  LAGIEWNIKI / 
CRACÓVIA 

Em hora a combinar partida em direção a Wielczka, visita às 
famosas Minas de Sal - Património da UNESCO -, as mais anti-

gas da Europa, um inimaginável mundo de túneis, lagos de sal e 
capelas com esculturas de sal. Partida para Lagiewniki para 

visita ao Convento da Irmã Faustina. No dia 05 de Outubro de 
1938, às 22h45, a Irmã Maria Faustina Kowalska - Santa Faus-

tina -, após longos sofrimentos suportados com grande paciên-
cia, parte para o encontro com o Senhor. É um costume da 

Igreja Católica celebrar o dia do santo no dia de sua morte, ou 
melhor, do seu "nascimento" para a vida eterna. Santa Faustina 

nasceu na Polónia no dia 25 de Agosto de 1905. Regresso a 
Cracóvia. Em hora a combinar localmente, partida para jantar 

com folclore no bairro judeu. Alojamento. 
 

 
27 de julho (sexta)– CRACÓVIA / WADOWICE/ AEROPORTO 

CRACÓVIA / FRANKFURT / LISBOA 
Pequeno almoço no hotel. 

Em hora a combinar localmente partida para Wadowice, cidade 
natal do Papa João Paulo II, visita a casa da sua infância, que foi 

transformada em museu, chamado Casa de João Paulo II e a 
Igreja da Apresentação da Virgem Maria onde ele foi batizado. 

Almoço. Após o almoço, partida para o aeroporto para formalida-
des de embarque. Assistência durante as formalidades de segu-

rança e de embarque. Partida em voo regular com destino a 
Lisboa. Formalidades de desembarque e recolha de bagagem.  

 

 
CELEBRAÇÃO DE EUCARISTIA DIÁRIA 

 

 

 

HORÁRIOS DOS VOOS  
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Praça Maior Wadowice 

Centro Joao Paulo II 

Catedral  de Cracóvia 


