
 

 

PEREGRINAÇÃO AO LESTE EUROPEU 
Rep. Tcheca, Polônia, Hungria, Eslováquia e Áustria 

Outubro de 2020  –  12 dias 
Coordenação: Pe. Virgílio 

 
06/10 (ter) – RECIFE / LISBOA 
Apresentação no aeroporto de Recife e embarque no voo da TAP com destino a Lisboa.  
 
07/10 (qua) –  LISBOA / PRAGA 
Chegada em Praga em horário a definir. Recepção, traslado para o hotel e hospedagem. Jantar. 
 
08/10 (qui) –  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.  
 
09/10 (sex) – PRAGA    330km    WROCLAV 
Café da manhã. Seguiremos viagem em direção a Polônia, chegando à belíssima cidade de 
Wroclaw, em português, Breslávia. Almoço já na chegada. Em seguida, visita de Wroclav, conhecida 
como “a cidade das mil pontes”. Visitaremos o centro histórico, com a praça do mercado, a igreja 
gótica de Santa Isabel, e a de Santa Maria Madalena, com um dos pórticos românticos mais antigos 
e belos da Europa Central. Também veremos a Praça Solny, o antigo mercado central, a ilha de 
Ostrów Tumski, a universidade e outros pontos de interesse. Hospedagem e jantar no hotel.  
 
10/10 (sab) – WROCLAV  213km CZESTOCHOWA    
Café da manhã. Nossa viagem segue para 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.   
 
11/10 (dom) –  CZESTOCHOWA   98km  AUSCHWITZ      84km   WIELICZKA      16km    CRACÓVIA   
Café da manhã.  Visita 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.   
 
12/10 (seg) – 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.  
 
13/10 (ter) -    CRACÓVIA   398km  BUDAPEST 
Café da manhã. Saída em direção a Budapest, capital da Hungria. Percorreremos estradas pelo 
interior do país. Chegada no meio da tarde. Hospedagem. À noite, , capital da Áustria. Chegada no 
meio da tarde, hospedagem no hotel. Jantar típico em uma casa de folclore húngaro. 
 

14/10 (qua) – 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.  

 

15/10 (qui) –  BUDAPESTE  200km  BRATISLAVA  80km VIENA     
Café da manhã. Seguimos viagem de ônibus em direção a Viena.  No caminho faremos uma parada 
na encantadora cidade de Bratislava, capital da República Eslovaca. Um guia local fará um passeio 
conosco visitando os principais locais turísticos da cidade, que fica às margens do Rio Danúbio. 
Chegada em Viena à tarde, alojamento no hotel. Jantar. 
 
 
16/10- (sex) –  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.  
 

 
17/10 (sab) –  VIENA   / LISBOA / RECIFE 
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado para o aeroporto em embarque em voo com 
destino ao Brasil. Conexão em Lisboa. Chegada em Recife na madrugada do dia 18.  
 
 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros 

   

Valor da Passagem Aérea U$ 1.025,00 (Dólares) 

Valor Parte Terrestre em apto duplo € 2.350,00 (Euros) 
Suplemento para apartamento individual: € 450,00 (Euros) 

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto) 

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

 Passagem aérea dede Recife em classe econômica com TAP 
 Despacho de 01 mala de até 23kg por pessoa 
 Taxas de embarque nos aeroportos 
 Hotéis de categoria turística superior (4*) 
 Maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis 
 Regime de meia pensão (café e jantar) em todo o roteiro 
 Três almoços indicados no roteiro 
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 
 Passeios conforme mencionados no programa 
 Acompanhante da Unitur desde o Brasil 
 Guia acompanhante profissional local em todo o roteiro 
 Ingressos para as atrações visitadas: Castelo Praga; Jasnagora; Auswhitz; 

Minas de Sal; Cruzeiro pelo rio Danúbio; Bastião dos Pescadores; Jardim do 
Belvedere (Viena). 

 Guias em português em todo o roteiro 
 Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-

documentos, 
 Seguro de viagem com cobertura de até U$ 100 mil Dólares 

 

- Passaporte 
- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas 
- Passeios opcionais 

 

Condições de pagamento e inscrições: 
 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de Eur 300,00 (Trezentos Euros) que constitui parte 

do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. 

 A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver operando 
no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem. 

 Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que 
pode ser paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, 
convertidos em euros no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do 
pacote. Os interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal deverão entrar em contato com a 
Unitur o quanto antes. 

 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que 
independem da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas 
cotações cambiais do Dólar, Euro, etc 

 


