Κρακοβία,ΑλατωρυχείαΒιέλιτσκα,Άουσβιτς,
Βρότσλαβ,Τσεστοχόβα,Βαρσοβία,Τόρουν.

Αναχωρήση :

05 Αυγούστου ’18

1η μέρα:ΑΘΗΝΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κρακοβία. Άφιξη ακολουθεί ξενάγηση στην
Κρακοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας στο παρελθόν, σημαντικό πόλο έλξης τουριστών
σήμερα. Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό
με τους Βασιλικούς τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία των αγίων Πέτρου και
Παύλου, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία Rynek Główny με
την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στην πλατεία επίσης θα δούμε το
αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Sukiennice γύρω από το οποίο παλαιότερα ήταν η έδρα
του εμπορίου υφασμάτων και τώρα στεγάζει έκθεση ζωγραφικής & το μεγαλύτερο
κατάστημα με σουβενίρ. Σήμερα πάρα πολλές εκθέσεις αλλά και υπαίθρια bazaar
διοργανώνοντα γύρω του. Στη συνέχεια μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το
απόγευμα προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της πόλης & να
απολαύσετε φαγητό ή ποτό στα καταπληκτικά εστιατόρια και μπαράκια που κατακλύζουν
την κεντρική πλατεία.
2η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία
της αποτελούν σήμερα την ζωντανή απόδειξη του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας.
Είναι ένα από τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς Unesco. Υπάρχουν διάδρομοι περίπου 300χλμ εκ των οποίων 3,5χλμ είναι
επισκέψιμα. Οι υπόγειες στοές βρίσκονται 64-135 μέτρα χαμηλότερα από την επιφάνεια
της γης, εκεί θα δούμε εκκλησίες, φωσφορίζουσες λίμνες, ξύλινα υποστυλώματα όλα
φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι από τους μαραγκούς. Έπειτα επιστροφή στο
ιστορικό κέντρο της Κρακοβίας όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο.
3η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ -ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΒΡΟΤΣΛΑΒ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα αφήνουμε τη Νότια Πολωνία και
κατευθυνόμαστε στο ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο του Άουσβιτς / Μπιρκενάου,
όπου κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της
ιστορίας έλαβε χώρα από τους Ναζί και πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα βρήκαν το θάνατο.

Έπειτα αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, το παραμυθένιο Βρότσλαβ. Στο
κέντρο της πόλης κυλάει ο ποταμός Οντέρ. Είναι χτισμένη πάνω σε 12 νησιά, τα οποία
συνδέονται μεταξύ τους με 112 γέφυρες. Θα δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία
Rynek όπου βρίσκεται το Δημαρχείο. Ακόμη θα θαυμάσουμε τα πολύχρωμα κτίρια, τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το Πανεπιστήμιο καθώς και το νησί
Πιάσεκ. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο στο
κέντρο της πόλης με την πανέμορφη πλατεία.
4η μέρα: BΡΟΤΣΛΑΒ – ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ (ΜΑΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ) – ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για τον τόπο όπου χτυπάει η καρδιά της
Καθολικής Πολωνίας. Πρόκειται για μία πολύ παλαιά Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, η
οποία λόγω της παλαιότητας της έχει μαύρο χρώμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για την
Βαρσοβία. Άφιξη στην αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που κατέχει μια
θέση στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο για μία πρώτη γνωριμία
με την πόλη.
5η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης. Θα
δούμε την κεντρική πλατεία της Αγοράς με τον οβελίσκο, το Βασιλικό Ανάκτορο, δείγμα
μπαρόκ αρχιτεκτονικής το οποίο λειτουργεί σήμερα σαν Μουσείο αλλά και σαν έδρα της
Βουλής, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου της Βαρσοβίας, σωσμένα από τη ναζιστική
λαίλαπα, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το Παλάτι του
Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο της κομμουνιστικής Ρωσίας στη Βαρσοβία, το άγαλμα του
Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι, το Μεγάλο Θέατρο
Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται
από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο,. Το
απόγευμα μην παραλείψετε εξ ιδίων να περπατήσετε στους δρόμους της Βαρσοβίας δίπλα
από κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης ή να εξερευνήσετε την λιγότερο ίσως
τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες
που ενώνουν τα δυο κομμάτια της πόλης.
6η μέρα:ΒΑΡΣΟΒΙΑ– ΗΜΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΤΟΡΟΥΝ (Toruń)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το πανέμορφο Τόρουν. Το Τόρουν
είναι χτισμένο δίπλα στον ποταμό Βιστούλα. Πρόκειται για μία από τις αρχαιότερες πόλεις
της Πολωνίας. Η μεσαιωνική παλιά πόλη είναι η γενέτειρα του αστρονόμου Νικόλαου
Κοπέρνικου. Το 2007 η πόλη προστέθηκε στον κατάλογο των Επτά Θαυμάτων της Πολωνίας.
Η πόλη έχει πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία και είναι γνωστή για το ότι διατηρεί σχεδόν
ακέραια τη μεσαιωνική της διάταξη & πολλά γοτθικά κτίρια, όλα χτισμένα από τούβλο.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βαρσοβία.
7η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ελεύθερος χρόνος στην υπέροχη αγορά της πόλης.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.
Hotel ΙΝΧ Design 4*(ΚΡΑΚΟΒΙΑ) , Hotel Novotel Centrum 4*(BΡΟΤΣΛΑΒ) , Hotel Mercure Grand 4*
Με πρωινό

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο (EARLY BOOKING)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο (EARLY BOOKING)
Τιμή σε μονόκλινο

635 €
685 €
875 €
925 €

Παιδικό (μέχρι 12 ετών)
Φόροι αεροδρομίων

360 €
150 €

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα – Κρακοβία // Βαρσοβία –
Αθήνα
 Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο.
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
 Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
 Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Wieliczka & στο Μουσείο ΆουσβιτςΜπίρκεναου.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά
Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
 Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
Πτήσεις της Aegean
Αναχώρηση : 05/08 Α3 868 Αθήνα – Κρακοβία
Επιστροφή : 11/08 Α3 873 Βαρσοβία – Αθήνα

08.50 10.15
18.10 21.45

