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VILNIUS POST-TOUR, 15-18 NOVEMBRO 2020

15.11 dom   Chegada a Vilnius
Chegada (por conta própria) a Vilnius, check-in no hotel. Jantar no hotel. Pernoite em
Vilnius.

16.11 seg   Vilnius – Trakai – Vilnius
8.00 Pequeno-almoço no hotel.
9.00 'Vilnius - um encontro entre o Oriente e o Ocidente' - um passeio a pé pela magnífica

cidade velha - um bairro com inúmeras igrejas, ruas estreitas com casas minúsculas.
Devido à sua singularidade, a Cidade Velha é Patrimônio Mundial da UNESCO. A
visita  inclui  a visita  à  Catedral,  no  centro  da  cidade,  à  Igreja  de  Santa  Ana  -
construída em estilo gótico, ao Portão do Amanhecer, com sua capela e à pintura da
Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, aa universidade e aa Praça do Mercado .

12.30 Saída para Trakai.
13.30 Almoço num restaurante em Trakai.
15.00 Visita de Trakai: a antiga capital do Grã-Ducado de Lituânia, com o castelo de tijolo

situado numa ilha e uma paisagem imporessionante. O museu do Castelo de Trakai
(entrada incluída) oferece uma exposição que conta a história das terras da Lituânia
desde tempos pré-históricos. O castelo surpreende pela sua magia e atmósfera. 

20.00 Regresso a Vilnius. Jantar no hotel ou restaurante.

17.11 ter Vilnius –  Siauliai – Siluva – Vilnius
8.00 Pequeno-almoço no hotel.
9.00 Saída para Siauliai. 
11.00 Chegada e  visita  à  Colina  das  Cruzes  a  11 km de  Siauliai  (UNESCO).  Durante

muitos anos a Colina das Cruzes tornou-se muito famosa. A data da fundação deste
lugar não é conhecida. Os números impressionam – na Colina há entre 100 000 e 200
000 cruzes. Cada uma destas cruzes simboliza uma esperança, um desejo ou oração
para receber a benção divina. Em 1993 a Colina foi visitada pelo Papa João Paulo II.

13.00 Almoço num restaurante e saída para Siluva.
15.00 Visita ao Santuário da Virgem de Siluva.
18.00 Regresso a Vilnius.
20.00 Jantar no hotel ou restaurante.

18.11 qua    Vilnius, saída 
Pequeno-almoço no hotel. Check-out. Saídas (por conta própria).

O programa do post-tour em  Vilnius  (15  a  18  de  novembro  de  2020)  é  gratuito  para  os
participantes do Congresso de Cracóvia (11 a 15 de novembro de 2020).
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