Πολωνία
7 ηµέρες αεροπορικώς Κρακοβία - Ζακοπάνε - Άουσβιτς - Αλατωρυχεία
Βιελίτσκα - Βρότσλαβ - Ζελαζόβα Βόλα - Βαρσοβία. ∆ιαµονή σε
επιλεγµένα ξενοδοχεία 4* & 5* µε πρωινό καθηµερινά.

Πρόγραµµα (7 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Ηµέρα 5

Αθήνα - Κρακοβία
Συγκέντρωση στο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση µε την AEGEAN
AIRLINES για τη Κρακοβία. Άφιξη, µεταφορά και γνωριµία µε την
πόλη. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα θαυµάσουµε το κάστρο
Wawel, τον Καθεδρικό Ναό µε την καµπάνα του Sigismondo και τους
Βασιλικούς Τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία των αγίων
Πέτρου και Παύλου κλπ. Στην πιο µεγάλη Μεσαιωνική πλατεία της
Ευρώπης που βρίσκεται στο κέντρο της παλιάς πόλης υπάρχουν
πολυάριθµα κτίρια µεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, όπως η
Bazylika Mariacka, (Βασιλική Παρθένου Μαρίας). Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο BEST WESTERN Q PLUS 4* (www.bestwestern.com). Το
απόγευµα ελεύθερο
Κρακοβία - Ζακοπάνε
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την Ζακοπάνε που βρίσκεται µια
ανάσα από τα σύνορα της Σλοβακίας. Η Ζακοπάνε είναι το κέντρο του
σκί που εκατοµµύρια τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο. Οι ντόπιοι µε
τις παραδοσιακές τους στολές θα σας εντυπωσιάσουν. Χρόνος ελεύθερος
για να περπατήσετε στο τεράστιο πεζόδροµο µε τα εκατοντάδες µαγαζιά.
Κρακοβία - Άουσβιτς - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την επίσκεψη µας στο Άουσβιτς
ένα από τα µεγαλύτερα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης που σε
αυτό βρήκαν το θάνατο πάνω από 2 εκατοµµύρια άνθρωποι κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου πολέµου και αποτελεί µνηµείο πολιτιστικής
κληρονοµιάς της Ουνέσκο. Το Άουσβιτς αποτελούταν από πολλές
µονάδες, η µεγαλύτερη των οποίων ήταν το Μπιρκενάου. Από τα
εκατοµµύρια ανθρώπων που πέρασαν εδώ µόλις 60 µε 70 χιλιάδες
κατάφεραν να επιζήσουν και να ελευθερωθούν. Το πιο γνωστό
σύµπλεγµα στρατοπέδων αποτελεί µια ανατριχιαστική και αλησµόνητη
εµπειρία για κάθε επισκέπτη Στη συνέχεια αναχώρηση για τα ορυχεία
αλατιού της Βιελίτσκα, ένα από τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του
κόσµου που βρίσκονται ακόµα εν ενεργεία και προστατεύονται από την
Unesco. Η διαδροµή περιλαµβάνει τα πιο όµορφα σπήλαια, τους
διαδρόµους - περίπου 300km εκ των οποίων 3,5km είναι επισκέψιµα –
που βρίσκονται σε βάθος από 64 έως 135m, τα παρεκκλήσια και τα
υπόγεια ποτάµια.
Κρακοβία - Βρότσλαβ & ξενάγηση πόλεως
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την µοναδική πόλη Βρότσλαβ
που έχει χαρακτηριστεί σαν την Βενετία της Πολωνίας και έχει οριστεί
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2016. Είναι χτισµένη σε 12
νησιά, πάνω στο ποτάµι Όντερ, η οποία υπήρξε πόλη έµπνευσης για τον
Πικασό. Στην περιήγηση µας θα δούµε, µεταξύ άλλων, την κεντρική
πλατεία Ρίνεκ, µία από τις ωραιότερες της Ευρώπης, το ∆ηµαρχείο, τον
Καθεδρικό Ναό και το Πανεπιστήµιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HP
PARK PLAZA WROCLAW 4* ( http://wroclaw.hotelepark.pl/en/).
Βρότσλαβ - Ζελαζόβα Βόλα - Βαρσοβία
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την Ζελατόβα Βόλα , την
γενέτειρα του Σοπέν, για να επισκεφθούµε το σπίτι που µεγάλωσε ο

Ηµέρα 6

Ηµέρα 7

µεγάλος µουσουργός και σήµερα λειτουργεί σαν µουσειακός χώρος και
είναι περιτριγυρισµένος από εκπληκτικούς καταπράσινους κήπους .
Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για τη Βαρσοβία και τακτοποίηση στο
πολυτελές ξενοδοχείο BRISTOL 5* LUXURY COLLECTION (
www.hotelbristolwarsow.pl.en).
Βαρσοβία ξενάγηση πόλης
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για τη ξενάγηση πόλης . Θα δούµε τη
Πλατεία του Κάστρου µε τη κολώνα του Ζιγισµούνδου , το Βασιλικό
Κάστρο, τη πλατεία της Νίκης, το µνηµείο των Ηρώων του Γκέτο το
µοναδικό µέρος που σώθηκε από τους βοµβαρδισµούς των Ναζί, το
άγαλµα της Σειρήνας...της γοργόνας σύµφωνα µε ένα παλιό µύθοτης
Βαρσοβίας. Τέλος, θα ολοκληρώσουµε τη περιήγηση µας µε το πάρκο
Λαζιενκ - πρώην θερινή κατοικία του τελευταίου βασιλιά µονάρχη- όπου
βρίσκεται το υπέροχο Παλάτι στο Νερό.
Βαρσοβία - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση και νωρίς το απόγευµα µεταφορά στο
αεροδρόµιο για τη πτήση της επιστροφής.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 4* & 5* HOTEL (S) IN POLAND
30/07/2017 06/08/2017 13/08/2017 20/08/2017 27/08/2017
εώς
εώς
εώς
εώς
εώς
05/08/2017 12/08/2017 19/08/2017 26/08/2017 02/09/2017
€ 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00 € 695.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 495.00
1-12 ετών
Μονόκλινο € 945.00

€ 495.00

€ 495.00

€ 495.00

€ 495.00

€ 945.00

€ 945.00

€ 945.00

€ 945.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ//ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ
µε AEGEAN AIRLINES
Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* & 5 ή παρόµοια
Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
Μεταφορές, ξεναγήσεις & εκδροµές σύµφωνα µε το παραπάνω
πρόγραµµα
Έµπειρος συνοδός – αρχηγός του γραφείου µας
Επίσηµος ξεναγός στα Αλατορυχεία Βιέλιτσκα και στο Άουσβιτς
Είσοδοι στο µουσείο Ζελατόβα , στον Καθεδρικό Ναό Βασιλίκα ,
στα Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα και στο Άουσβιτς
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδροµείς ως 75
ετών
Φ.Π.Α.

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων € 150. Επιβάρυνση από
Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 µε την AEGEAN.
(αναλόγως µε τη διαθεσιµότητα), Είσοδοι σε µουσεία, κάστρα,
πάρκα, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά, φόροι αεροδροµίων, ό,τι
αναφέρεται προαιρετικό και ό,τι δεν αναφέρεται.

