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1º Dia – 08 Dezembro (Qui.) – LISBOA / MUNIQUE / CRACÓVIA
Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de duas horas antes da partida.
Formalidades de embarque assistidas pelo/a guia OASIS que acompanhará toda
a viagem e partida no voo da Lufthansa às 06h10 com destino a Cracóvia (escala
em Munique das 10h15 às 11h25). Chegada a Cracóvia às 12h45 e assistência
por guia local e saída em transporte privado. Almoço em restaurante local.
Após o almoço, início da visita da cidade de Cracóvia que se ilumina nesta
época Natalícia. Destaque para a Catedral de Wawel (entrada incluída) – o lugar
de coroação e do último repouso dos reis polacos, a Cidade Velha (Stare Mesto)
com a sua Praça Maior – a mais extensa da Europa com edifícios de vários
estilos, a Igreja Mariana (entrada incluída) com o seu famoso altar – obra do
genial escultor Vito Stoss, a medieval Loja dos Tecidos, o Collegium Maius – o
mais antigo edifício da Universidade Jaguelónica, a Torre da Câmara Municipal,
um olhar para a muralha antiga perto da Porta de São Floriano e da Barbacã. A
Cidade Velha foi declarada pela UNESCO como Património da Humanidade.
Chegada ao Hotel Novotel Centrum 4*. Jantar no hotel e alojamento.

2º Dia – 09 Dezembro (Sex.) – CRACÓVIA / ZACOPANE / CRACÓVIA
Após o pequeno-almoço, saída em direcção a Zakopane, capital do Inverno da
Polónia. A cidade é conhecida devido à sua estância de esqui, umas das mais
famosas da Polónia, situada nas Montanhas Tatra. A beleza das paisagens
montanhosas e da arquitectura das suas casas de madeira fazem deste local um
dos mais bonitos da Polónia. Almoço em restaurante típico da região. Durante
a visita subida no Funicular de Gubalowka para apreciar a magnífica paisagem
dos Montes Tatra. A impressionante vista panorâmica dos Tatra que podemos
obter do topo de Zakopane, é sem dúvida uma das mais belas paisagens da
viagem.
No final das visitas, regresso a Cracóvia. Jantar no hotel e alojamento.

Cracóvia, a segunda maior cidade polaca, é um destino encantador e inesquecível
que se distingue pela maior praça medieval da Europa e cujo centro histórico foi
declarado pela UNESCO em 1978 como Património Mundial. Citada como uma das
cidades europeias mais bonitas, Cracóvia tem uma herança cultural extensa que
atravessa as épocas do gótico, renascimento e barroco. Em época Natalícia tudo
acontece no centro histórico da cidade, onde a praça principal, a Rynek Główny,
deslumbra com as luzes, as decorações e uma colossal árvore de Natal.

Mercados de Natal

em CRACÓVIA

8 a 11 Dezembro 2022
4 dias em Hotel 4* 

incluindo 6 refeições

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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3º Dia – 10 Dezembro (Sáb.) – CRACÓVIA / WIELICZKA / CRACÓVIA
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção às Minas de Sal de Wieliczka,
(entrada incluída) um monumento único na história da indústria, com muitos
lagos subterrâneos, galerias e capelas escavadas no sal pelos mineiros
polacos, durante os 700 anos de existência da mina. Para visitar a mina
desce-se a uma profundidade de 125 metros abaixo do chão. Aconselhamos
a que se leve um agasalho.
No final da visita regresso a Cracóvia. Almoço em restaurante local.
Após o almoço, tarde livre para conhecer os históricos mercados de Natal
de Cracóvia, que fazem sentir um verdadeiro ambiente festivo na Praça do
Mercado durante todo o mês. A praça principal da Cidade Velha é uma das
maiores da Europa e remonta ao século XIII. No centro da praça, o edifício
Sukiennice Cloth tem várias bancas de artesanato que nesta época se tornam
mais natalícias, enquanto que no exterior, junto à Basílica de Santa Maria,
está o mercado de Natal repleto de decorações de natal, artesanato,
brinquedos e também comidas típicas, como salsichas e joelho de porco
grelhados, chocolate quente, doces e vinho quente com especiarias.
À noite, saída para um agradável jantar de despedida no centro. Regresso
ao hotel e alojamento.

4º Dia – 11 Dezembro (Dom.) – CRACÓVIA / MUNIQUE / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã tempo livre para últimos
passeios e compras nos mercados de natal de Cracóvia.
Em hora a combinar transporte privativo para o aeroporto de Cracóvia.
Formalidades de embarque e partida às 17h20 no voo da Lufthansa com
destino a Lisboa (escala em Munique das 18h40 às 20h40). Chegada às
22h50 ao aeroporto de Lisboa.
FIM DA VIAGEM
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Serviços incluídos:

✓ Passagem aérea Lisboa / Munique / Cracóvia / Munique / Lisboa, em voos regulares Lufthansa em classe

económica, com direito ao transporte de uma peça de bagagem até 23Kg por pessoa;

✓ Taxas de segurança, aeroporto e combustível (108€ à data de 07/02/2022, valor a reconfirmar à data de emissão);

✓ Assistência e transporte privativo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;

✓ 3 Noites de alojamento em Hotel de 4* (o mencionado ou similar), incluindo o pequeno-almoço diário;

✓ Pensão Completa durante todo o circuito, do almoço do 1º dia ao jantar do último dia, num total de 6 refeições,

conforme descrito no programa;

✓ Visitas e excursões em autocarro com ar condicionado de acordo com o itinerário, durante todo o circuito;

✓ Guia local em Português (ou espanhol) durante todo o circuito;

✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os

passageiros;

✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência,

cancelamento e interrupção de viagem, e coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 07.02.2022;

✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não Incluídos:

 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuadas

durante a estadia, tais como bebidas às refeições, bagageiros, telefonemas, lavandaria, etc.

Documentos obrigatórios (para passageiros de nacionalidade portuguesa):

✓ Cartão do cidadão dentro da validade;

✓ Certificado de Vacinação Completa e/ou Teste PCR Negativo (informação a actualizar próximo da data de partida).

Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês *

Em quarto DUPLO 804 € 108 € 912 € 114 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 96€ 12 €

* = 8 Mensalidades de 31 Agosto’22 a 31 Março’23, forma de pagamento válida para reservas até 31 Agosto 2022

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu 
início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada. 
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HOTEL NOVOTEL KRAKOW CENTRUM 4*
https://all.accor.com/hotel/3372/index.pt.shtml

NOTA: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por
outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva
Ficha de Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes participantes e com base no câmbio do Banco
Portugal à data de elaboração do programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da
partida. Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as
correspondentes reservas, aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 09 Setembro’21: 65€ por pessoa; de 10 Setembro a 06 Outubro’21: 25% do valor da viagem; de
07 a 17 Outubro’21: 50% do valor da viagem; de 18 Outubro a 03 Novembro’21: 75% do valor da viagem; a partir de 04 Novembro ’21 ou não
comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso
tenha sido essa a forma de pagamento. A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de
Inscrição.
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