ΑΥΣΤΡΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ
ΒΙΕΝΝΗ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ-BAΡΣΟΒΙΑ
ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ BIEΛΙΤΣΚΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ
6 ηµέρες αεροπορικώς
∆ΩΡΟ 3 ΓΕΥΜΑΤΑ!!!
Αναχωρήσεις 24/07 , 30/07, 05/08 ,11/08, 17/08

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο Ελ.Βενιζέλος και πτήση για την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας. Άφιξη στην Βιέννη και
ξεκινάµε την πανοραµική ξενάγηση της πόλης για να δούµε µεταξύ άλλων την περίφηµη Όπερα, το νεοκλασικό
Κοινοβούλιο, το νεογοτθικό ∆ηµαρχείο, τους αυτοκρατορικούς κήπους, το συγκρότηµα του παλατιού Χόφµπουργκ, το
µουσείο φυσικής ιστορίας. Στη συνέχεια θα περπατήσουµε την Ελληνική γειτονιά στο ιστορικό κέντρο πριν φτάσουµε
στον καθεδρικό του Αγ. Στεφάνου και τους υπέροχους πεζόδροµους µε τα καταστήµατα και τα περίφηµα Βιεννέζικα
καφέ όπως οι Ντέµελ και Ζάχερ. Αργότερα έχετε χρόνο για µία επίσκεψη στα χειµερινά ανάκτορα Χόφµπουργκ µε τα
αυτοκρατορικά διαµερίσµατα της πριγκίπισσας Σίσυ ή την Ισπανική σχολή Ιππασίας µε τον ξεναγό µας. Σήµερα σας
προσφέρουµε επίσης ένα γεύµα εδώ στη Βιέννη, ενώ το βράδυ ο αρχηγός της εκδροµής µπορεί να σας συνοδεύσει
µέχρι το ιστορικό πάρκο διασκέδασης Πράτερ µε την περίφηµη ρόδα και αργότερα στα κοσµικά µπαράκια.
2Η ΗΜΕΡΑ : ΒΙΕΝΝΗ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Άουσβιτς περνώντας έξω από το Κατοβίτσε και µέσω της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας
περνάµε το Μπρνο. Άφιξη στο Αουσβιτς.Εκεί θα δούµε από κοντά τα γερµανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης
αιχµαλώτων στη διάρκεια του 2ου παγκοσµίου πολέµου, το στρατόπεδο εξόντωσης Birkenau καθώς και το µουσείο µε
τα ντοκουµέντα. Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας καταλήγουµε στην πανέµορφη Κρακοβία. Μετά την εγκατάσταση στο
ξενοδοχείο µία πρώτη γνωριµία µε τη νυχτερινή πόλη παρέα µε τον συνοδό της εκδροµής.
3Η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Σήµερα θα ξεναγηθούµε στην Κρακοβία, από τις πιο όµορφες αναγεννησιακές πόλεις που σώζονται µέχρι σήµερα. Θα
ξεκινήσουµε από την κεντρική πλατεία, τη µεγαλύτερη µεσαιωνική της χώρας, η οποία κατασκευάστηκε το 1257 και το
πανεπιστήµιο Jagelonian δεύτερο αρχαιότερο στην κεντρική Ευρώπη και έδρα του Κοπέρνικου, ιδρυθέν το 1364. Θα
συνεχίσουµε για το λόφο Βάβελ όπου ήταν κατοικία και φρούριο των Βασιλέων της Πολωνίας. Το βράδυ σας
προσφέρουµε ένα δείπνο σε εστιατόριο µε παραδοσιακή ορεινή κουζίνα και ζωντανή µουσική. Στη συνέχεια
προτείνουµε διασκέδαση σε ένα από τα δεκάδες jazz µπαρ της ιστορικής πόλης όπου ένας στους τρεις κατοίκους είναι
φοιτητής.
4Η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε για τη Βιελίτσκα µε τα αλατωρυχεία της, τα οποία λειτουργούν εδώ και 700
χρόνια και συµπεριλαµβάνονται στα µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς της Ουνέσκο. Θα έχετε την ευκαιρία να
θαυµάσετε καταπληκτικά γλυπτά από αλάτι µεταξύ των οποίων και ο ναός της Αγίας Κίνγκας λαξευµένος 90 µέτρα
κάτω από την επιφάνεια της γης. Επιστροφή στην πανέµορφη Κρακοβία. ∆είπνο σε τοπικό µικροζυθοποιείο µε κότσι.
5Η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – TΣΕΣΤΟΧΟΒΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Συνεχίζουµε για την πρωτεύουσα Βαρσοβία µε ενδιάµεση στάση στην πόλη Τσεστοχόβα που θα επισκεφθούµε το
διάσηµο µοναστήρι στον «λαµπερό λόφο» όπου φυλάσσεται η θαυµατουργή εικόνα της «Μαύρης Παναγιάς» από τον
14ο αιώνα που έφτασε εδώ από την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βραδινή βόλτα στην
παλιά πόλη µε τη βοήθεια του έµπειρου συνοδού µας.
6Η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Σήµερα θα κάνουµε την ξενάγησή µας στην παλιά πόλη, η οποία ξανακτίστηκε όπως ακριβώς ήταν πριν την
καταστροφή της στον πόλεµο, την κεντρική πλατεία µε τα γοτθικού ρυθµού κτίρια, την κοσµική οδό Nowy Swiat, το
ιστορικό µνηµείο του «Γκέτο», το άγαλµα της Σειρήνας το οποίο αποτελεί σύµβολο της πόλης και το άγαλµα του
Σοπέν που στολίζει τους κήπους στο παλιό ανάκτορο Λαζιένκι. Θα δούµε επίσης το περίφηµο παλάτι του πολιτισµού
δώρο της Σοβιετικής ένωσης στην Πολωνία. Στην απέναντι όχθη του Βιστούλα θα επισκεφθούµε τη λαϊκή συνοικία
Πράγα, γνωστή από την ταινία «Ο πιανίστας» και φυσικά θα δούµε το καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο που
φιλοξένησε το EURO 2012. Γεύµα σε τοπικό εστιατόριο και µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής
κατευθείαν για την Αθήνα.

TIMH KAT’ATOMO ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ: 545 €
EΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 130 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
-Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσεις Αθήνα – Βιέννη & Βαρσοβία – Αθήνα µε την AEGEAN AIRLINES
-Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδροµές σύµφωνα µε το πρόγραµµα
-∆ιαµονή σε 4* ξενοδοχεία µε πρωινό καθηµερινά
- 3 γεύµατα ή δείπνα (περιλαµβανοµένου του δείπνου µε ζωντανή µουσική)
-Έµπειρος συνοδός της εταιρείας µας
-Ασφάλιση αστικής και επαγγελµατικής ευθύνης βάσει των διατάξεων της Ε.Ε.
-Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
- Φόροι αεροδροµίων 145€
- Είσοδοι στους επισκεπτόµενους χώρους και τα µουσεία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 30/07 & 11/08 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΩΣ ΕΞΗΣ
1Η ΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ
2Η ΜΕΡΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ
3Η ΜΕΡΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ
4Η ΜΕΡΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ
5Η ΜΕΡΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΒΙΕΝΝΗ
6Η ΜΕΡΑ ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ :
ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Hotel Golden Tulip Krakow City Centre 4**** ή παρόµοιο
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI 4**** ή παρόµοιο
ΒΙΕΝΝΗ
ΗΟΤΕL AUSTRIA TREND ANANAS 4**** ή παρόµοιο

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
24/07 ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ
Α3 880
29/07 ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ Α3 861
30/07 ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ
04/08 ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ

Α3 860
Α3 881

05/08 ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ
Α3 880
10/08 ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ Α3 861
11/08 ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ
16/08 ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ

Α3 860
Α3 881

17/08 ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ
Α3 880
23/08 ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ Α3 861

08.30 – 09.50
19.20 – 22.55
08.15 – 09.55
17.00 – 20.15
08.30 – 09.50
17.55 – 21.30
10.05 – 11.45
17.00 – 20.15
08.30 – 09.50
12.30 – 16.05

BIENNH χωρίς στάση σε coffee house, δεν γίνεται! Η πλειοψηφία των καφέ της πόλης µετρούν περισσότερο από
έναν αιώνα ζωής ενώ στους χώρους τους εκτός από ένα κοµψό περιβάλλον θα δοκιµάσετε και τροµερή παραδοσιακή
κουζίνα και φυσικά θα απολαύσετε µια αχνιστή Βιεννέζικη σοκολάτα.

ΑΟΥΣΒΙΤΣ Σαν κινηµατογραφικό σκηνικό, µία διαφορετική “ξενάγηση” στα ζωντανά µνηµεία της ανθρώπινης
θηριωδίας.

ΚΡΑΚΟΒΙΑ Η κουλτούρα των καλλιτεχνών του δρόµου, του καφέ και της βότκας (δοκιµάστε αυτήν από γρασίδι),
πρωταγωνιστεί στην πόλη µε τον έντονο αναγεννησιακό αέρα. Νοτιανατολικά της παλιάς πόλης επισκεφθείτε το
Kazimierz την εβραϊκή συνοικία -γνωστή από την ταινία «Η λίστα του Σίντλερ» του Σπίλµπεργκ. Σήµερα, είναι το πιο
hot σηµείο συνάντησης µποέµ καλλιτεχνών, µε έντονη νυχτερινή ζωή πολλά εστιατόρια, µπαρ και clubs. Κάθε
Σαββατοκύριακο στήνεται παζάρι στην κεντρική πλατεία.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ ∆ιάσηµη το καλοκαίρι για µουσικά φεστιβάλ και υπαίθριες εκθέσεις και µε έντονη βραδινή ζωή και
clubbing σε ζωντανές σκηνές. Αγοράστε βάφλες από τις καντίνες, γευτείτε τις υπέροχες σοκολάτες Wedel σε
παλιοµοδίτικα µεταλλικά κουτιά και πιείτε πολωνικές µπύρες, όπως οι Zywiek και Warka (αλλά κι αυτές των µικρών
παραγωγών είναι χάρµα...ουρανίσκου). ∆οκιµάστε το παραδοσιακό πιάτο «bigos», σπεσιαλιτέ µε ψιλοκοµµένο κρέας
µαγειρεµένο µε ξινολάχανο και σερβιρισµένο µέσα σ' ένα καρβέλι χωριάτικο ψωµί.

