ΠΟΛΩΝΙΑ
ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ
ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ-ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ BIEΛΙΤΣΚΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ
5 ημέρες αεροπορικώς
ΔΩΡΟ 4 ΓΕΥΜΑΤΑ!!!
Αναχώρηση : 30/04

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΒAΡΣΟΒΙΑ-ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Συγκέντρωση στο Ελ.Βενιζέλος και πτήση για την πρωτεύουσα της Πολωνίας. Άφιξη στην Βαρσοβία και
αναχώρηση για την Κρακοβία 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. 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 .Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο προσφορά του γραφείου μας.

2Η 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.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ –ΑΟΥΣΒΙΤΣ- 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. Συνεχίζουμε για το Αουσσβιτς.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.Επιστροφή στην πανέμορφη Κρακοβία.Δείπνο σε τοπικό
μικροζυθοποιείο με κότσι.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Βαρσοβία με το τρένο (διάρκεια διαδρομής μόνο 2 ώρες !) Αφιξη
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,ελεύθερος χρόνος και ι βραδινή βόλτα στην παλιά πόλη με τη βοήθεια του
έμπειρου συνοδού μας.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και ξεκινά η 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. Το απόγευμα μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής κατευθείαν για την Αθήνα

TIMH KAT’ATOMO ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ:440€
EΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 100 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
-Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεις Αθήνα – Βαρσοβία – Αθήνα με την AEGEAN AIRLINES

-Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα
-Εισιτήριο τρένου express ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ
-Διαμονή σε 4* ξενοδοχεία με πρωινό καθημερινά
- 4 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.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
- Φόροι αεροδρομίων 145€
- Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους και τα μουσεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΡΑΚΟΒΙΑ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ

Hotel Golden Tulip Krakow City Centre 4**** ή παρόμοιο
HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI 4**** ή παρόμοιο

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
Από ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ΧΑΝΙΑ/ΕΠΑΡΧΙΑ (από +100€ έως +120€ για early booking κρατήσεις)
30/4 A37301 HRAKΛΕΙΟ-ΑΘΗΝΑ

06.25 – 07.10

30/4 Α3 860 ΑΘΗΝΑ- ΒΑΡΣΟΒΙΑ 08.15 – 09.55
03/5 Α3 861 ΒΑΡΣΟΒΙΑ- ΑΘΗΝΑ 18.00 – 21.35
03/5 Α3 7328 ΑΘΗΝΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22.55 – 23.45

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 Διάσημη 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). Δοκιμάστε το παραδοσιακό πιάτο «bigos», σπεσιαλιτέ με
ψιλοκομμένο κρέας μαγειρεμένο με ξινολάχανο και σερβιρισμένο μέσα σ' ένα καρβέλι χωριάτικο ψωμί.

