
 

 

Peregrinação ao leste europeu 

 

Polônia, Hungria, Eslováquia, Áustria, Rep. Tcheca e Alemanha 

 

12/07 (sex) – PORTO ALEGRE / RIO DE JANEIRO / FRANKFURT / VARSÓVIA  

Embarque em Porto Alegre para voo com destino Varsóvia. Conexões no Rio de Janeiro e em 
Frankfurt. Continuação até Varsóvia com a companhia aérea alemã Lufthansa. 

13/07 (sab) – VARSÓVIA  

Chegada em Varsóvia em horário a definir. Recepção, traslado para o hotel e hospedagem. Jantar. 

14/07 (dom) – VARSÓVIA  

Café da manhã e realização de um passeio panorâmico pela cidade de Varsóvia. Conheceremos a 
Cidade Velha, cuidadosamente reconstruída após a II Guerra Mundial; a Praça do Castelo Real e a 
Praça do Mercado da Cidade Velha; a catedral de São João, aonde eram coroados os reis da 
Polônia. Continuamos para o Parque Real de Lazienski, com o famoso monumento a Chopin, a 
Igreja de Santa Ana e o Gueto de Varsóvia. Chegaremos ao centro antigo e teremos tempo livre 
para desfrutar e almoçar. Na metade da tarde, visitaremos a Igreja de S. Estanislau Kostka, onde 
celebraremos a MISSA e visitaremos o memorial ao mártir padre Jerzy Popieluzko, que foi 
assassinado pelos comunistas. Retorno ao hotel e jantar. 



 

 

15/07 (seg) – VARSÓVIA 216km CZESTOCHOWA  

Café da manhã. Em seguida continuaremos em direção a Czestochova, capital religiosa da Polônia e 
centro de peregrinação, mundialmente conhecida pelo Convento de Jasna Gora onde se encontra a 
Capela da Natividade de Maria com a imagem da ¨Virgem Negra¨. Também veremos a Sala do 
Tesouro, onde estão inúmeras preciosidades e presentes recebidos pelo mosteiro no decorrer dos 
anos. Celebração da MISSA. Tempo livre para devoções pessoais. Hospedagem no hotel e jantar. 

16/07 (ter) – CZESTOCHOWA 98km AUSCHWITZ 80km WIELICZKA 15km CRACÓVIA  

Café da manhã. Nossa viagem segue em direção ao Centro do Diálogo e da Paz, localizado no antigo 
campo de concentração da II Guerra Mundial em Auschwitz. Almoço. À tarde, visitaremos a 
espetacular Mina de Sal de Wieliczka, com suas inúmeras galerias, salões e lagos subterrâneos. Este 
local é considerado um Patrimônio Histórico pela Unesco. Chegada em Cracóvia no final do dia. 
Hospedagem e jantar no hotel. 

17/07 (qua) – CRACÓVIA  

Café da manhã e visita à congregação da Madre de Deus e da Divina Misericórdia, onde viveu a 
Santa Faustina, com celebração da MISSA. Em seguida realizaremos uma vista a Cracóvia, esta 
belíssima cidade polonesa. Começaremos pela cidade antiga, que foi residência dos reis poloneses 
durante muitos séculos. Visitaremos a Catedral e o Santuário de São Estanislau. Também 
passaremos pela casa onde viveu o então cardeal Karol Wojtila, que depois se tornou o papa João 
Paulo II. Restante da tarde livre. Jantar no hotel. 

18/07 (qui) - CRACÓVIA 400km BUDAPESTE  

Café da manhã. Saída em direção a Budapeste na Hungria, passando por vilarejos típicos do interior 
da Polônia e da Hungria. Chegada em Budapeste à tarde, alojamento no hotel. Jantar típico em uma 
casa de folclore húngaro. 

19/07 (sex) – BUDAPESTE  

Café da manhã. Dia inteiro de visitas a esta que é uma das mais belas cidades da Europa, situada às 
margens do Rio Danúbio. Destacando: a histórica Colina do Castelo, o Bastião dos Pescadores, a 
Ponte das Correntes, o Monte Gellert, a Ilha de Santa Margarida e o Castelo de Buda. Já em Pest, 
veremos o Parlamento Nacional e a Praça dos Heróis. Almoço. À tarde entraremos no Parlamento e 
também realizaremos um passeio de barco pelo Rio Danúbio. Jantar no hotel. 

20/07 (sab) – BUDAPESTE 201km BRATISLAVA 79km VIENA  

Café da manhã e saída em direção a Viena. No caminho faremos uma parada na encantadora 
cidade de Bratislava, capital da República Eslovaca. Um guia local fará um giro conosco visitando os 
principais locais turísticos da cidade, que fica às margens do Rio Danúbio. À tarde, continuação até 
Viena. Alojamento no hotel e Jantar. 

21/07 (dom) – VIENA  

Café da manhã. Realização de um passeio para conhecer os principais pontos turísticos da cidade. 
Veremos a Ópera de Viena, os prédios da Prefeitura e do Parlamento, o Palácio de Ofburg, a 



 

 

Catedral Gótica de Stephandom e o Palácio de Schonbrunn (visita externa). Visita aos jardins do 
Belvedere e à Catedral de São Estevão, padroeiro da cidade. Celebraremos a MISSA em uma igreja 
local. No final do dia, alojamento no hotel e Jantar. 

22/07 (seg) – VIENA 290km PRAGA  

Café da manhã. Viagem em direção a República Tcheca. Chegada em Praga no início da tarde. 
Hospedagem no hotel e tempo livre para iniciar a descobrir esta belíssima cidade. Jantar e noite 
livre. 

23/07 (ter) – PRAGA  

Café da manhã, realizaremos um tour pela cidade, incluindo a visita ao Menino Jesus de Praga, que 
está na Igreja de Nossa Senhora da Vitória e onde celebraremos a MISSA. Em seguida 
continuaremos conhecendo a praça da cidade velha com seu célebre relógio astronômico. Também 
conheceremos o Castelo de Praga, A Catedral de San Vito, Vladislaus Hall, e o célebre Beco de Ouro, 
onde está a casa de Franz Kafka. Tempo livre e à noite jantar no hotel. 

24/07 (qua) – PRAGA 150km DRESDEN 188km BERLIM  

Café da manhã. Nossa viagem seguirá em direção a Alemanha. Faremos uma visita a cidade de 
Dresden, localizado às margens do Rio Elba. Esta cidade ficou marcada na história pelo fato de ter 
seu centro histórico totalmente destruído pelas bombas na Segunda Guerra, mas depois, foi 
totalmente restaurada e hoje é uma das principais cidades da Alemanha. Celebração da MISSA em 
uma igreja local. No final do dia, chegada em Berlim. Hospedagem e jantar. 

25/07 (qui) – BERLIM  

Café da manhã no hotel. Hoje teremos um dia inteiro para conhecer a história e o locais mais 
importantes da capital alemã. O nosso tour incluirá o check-point Charlie, local onde ficava a 
principal fronteira entre a antiga Alemanha Oriental e a Ocidental. Também veremos o Memorial 
do Holocausto, o Portão de Brandenburgo e a Postdamer Platz. Passaremos pela ilha dos museus e 
o Museu do Muro de Berlim, onde teremos uma noção melhor do que representou esta divisão de 
um país. Subiremos até a cúpula do Parlamento (mediante disponibilidade). Jantar no hotel. 

26/07 (sex) – BERLIM  

Café da manhã. Hoje faremos um passeio a Postdam, cidade palaciana, símbolo do poder da 
Prússia, onde em 1945 se encontraram Truman, Stalin e Churchill para assinar o famoso “ Tratado 
de Postam”, visitando o Neues Palais, o “Versailles” da Alemanha e os jardins do Palácio de 
Sanssouci, residência privada do rei. Retorno a Berlim e tarde livre. Jantar no hotel. 

27/07 (sab) – BERLIM / FRANKFURT / RIO DE JANEIRO  

Café da manhã no hotel, e em horário oportuno, traslado para o aeroporto de Berlim e embarque 
em voo com destino a Porto Alegre, com conexões em Frankfurt e no Rio de Janeiro. 

28/07 (dom) – RIO DE JANEIRO / PORTO ALEGRE  

Chegada por volta das 05hs00 no Rio de Janeiro e conexão para Porto Alegre. Fim dos nossos 



 

 

serviços. 

 


