Κρακοβία

Αλατορυχεία Βιέλιτσκα

Βαρσοβία
Οι δυο πιο αξιόλογες πόλεις της
Πολωνίας, Βαρσοβία και Κρακοβία,
αποτελούν
ένα
μοναδικό
κράμα
αρχιτεκτονικής και ταμπεραμέντου. Η
Βαρσοβία βρίσκεται στη καρδιά της
χώρας τόσο από γεωγραφική όσο και
από πολιτική άποψη. Περπατώντας στη
παλιά πόλη δύσκολα θα πιστέψετε, ότι
το ιστορικό της κέντρο είχε μετατραπεί
σε σωρό ερειπίων στον 2ο παγκόσμιο
πόλεμο, καθώς αποκαταστάθηκε με
απόλυτο σεβασμό στην ιστορία μέσα
από αρχεία και παλιές φωτογραφίες. Ό,τι
της λείπει σε αρχαιότητα το κερδίζει σε
δυναμισμό. Η Κρακοβία, πρωτεύουσα
της Πολωνίας για 500 χρόνια, αντίθετα
με τη Βαρσοβία, ξέφυγε της καταστροφής
και
αποτελεί
μια
πόλη-κόσμημα
που κρύβει θησαυρούς γοτθικής και
αναγεννησιακής
αρχιτεκτονικής
και
τόνους τέχνης. Θεωρείται η χαϊδεμένη
πόλη της χώρας με μια θαυμάσια Παλιά
Πόλη. Για την περίοδο της 28ης 2017
σας προσφέρουμε για άλλη μια χρονιά
απευθείας ναυλωμένες πτήσεις της ASTRA AIRLINES ειδικά σχεδιασμένες για
την συγκεκριμένη εκδρομή.
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1η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Ιστορική πόλη της Βαρσοβίας.
Άφιξη και χωρίς να χάνουμε χρόνο θα ξεκινήσουμε την περιήγηση της πόλης που
περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, βρίσκεται στον κατάλογο της πανανθρώπινης
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο έλξης για
τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Στην ξενάγηση θα δούμε, μεταξύ άλλων, την
κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, που αποτελεί πολύ καλό δείγμα
μπαρόκ αρχιτεκτονικής και λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim. Στη συνέχεια
θα δούμε το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία
που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης,
δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και
το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους
Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε
με Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου
Λαζιένσκι. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια στο πολυτελές DOUBLE TREE BY
HILTON. To απόγευμα, με την καθοδήγηση του συνοδού, περιπλανηθείτε στη γραφική πόλη
και απολαύστε τα φωταγημένα αξιοθέατα.

2η ημέρα: ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ & ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για εκδρομή στην κοντινή
Ζελάσοβα Βόλα, τη γενέτειρα του μεγάλου μουσουργού Σοπέν. Θα έχουμε επίσκεψη
στο σπίτι-μουσείο που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός και χρόνο για γνωριμία με την
πόλη. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην Βαρσοβία για επίσκεψη στους υπαίθριους χώρους
του ανακτόρου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυρίως για την εξωτερική του όψη. Οι όμορφοι
κήποι του που επισκεπτόμαστε, πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και γι’ αυτό ο χώρος
χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «μικρές Βερσαλλίες». Το απόγευμα προτείνουμε να
περπατήσετε κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της
Βασιλικής Οδού.
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Γνωρίστε τα
στολίδια της
Πολωνίας
Πτήση για Βαρσοβία & επιστροφή από Κρακοβία χωρίς περιττά χιλιόμετρα
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5 ημέρες

3η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην πρωτεύουσα, κατευθυνόμαστε στη νότια Πολωνία, στην περίφημη Κρακοβία. Καθοδόν θα
επισκεφθούμε στην Τσεστοχόβα το φημισμένο μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε επίσκεψη στο παρεκκλήσι της μονής. Η επόμενη
επίσκεψη δεν χρειάζεται συστάσεις όχι μόνο γιατί βρίσκεται στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
αλλά γιατί πρόκειται για το μεγαλύτερο στρατόπεδο εξόντωσης του τρίτου Ράιχ, τον πλέον μουσειακό χώρο Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, όπου
βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεικτα συναισθήματα σε μια ιδιαίτερα
συγκλονιστική ταξιδιωτική εμπειρία. Το απόγευμα φτάνουμε στην Κρακοβία και τακτοποιούμαστε στα δωμάτια. Το βράδυ με την καθοδήγηση
του συνοδού, κάντε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της και απολαύστε ποτό ή φαγητό στα δεκάδες
μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία.

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας. Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο
Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με
την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, όπου
παλαιότερα διακινούνταν το εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής
Πολωνών ζωγράφων. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην υπέροχη πόλη, την οποία με την καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής
μπορείτε να εξερευνήσετε. Περπατήστε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε
επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και
συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη με
υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes και εστιατόρια.

5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα,για να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που αποτελούν μοναδικό κειμήλιο
στην ιστορία των ορυχείων. Στις υπόγειες στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα
υποστυλώματα των στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια
γοητεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. Μετά την
επίσκεψη μας και την αγορά αναμνηστικών από αλάτι επιστρέφουμε στην Κρακοβία, και μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
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Τιμή σε
δίκλινο

Ξενοδοχείο

ΒΑΡΣΟΒΙΑ :
DOUBLE TREE BY HILTON 4* plus
ΚΡΑΚΟΒΙΑ :
NOVOTEL CITY WEST 4* plus

Σελ 20-21
Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκ.

Φόροι Αερ.
& επίναυλοι

Αερ. Εταιρία

ΑSTRA AIRLINES
385

230

495

145

ΘΕΣ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ AZI 710: 10.30 - 11.45
ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΘΕΣ AZI 651: 20.30 - 23.30
Περιλαμβάνονται 1χειραποσκευή έως 8κ &
1αποσκευή έως 15κ ανά άτομο

Tα ξενοδοχεία περιλαμβάνουν πρωινό καθημερινά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 15Ε ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant
και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι
καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Προσοχή στα ταξίδια με Ryanair / Easy Jet / Smart wings κ.τ.λ στις σημειώσεις που αναφέρονται στις χειραποσκευές
αποσκευές. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την
πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που
αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 12ε

5ΗΜ - 14ε

6ΗΜ - 16ε

7ΗΜ - 20ε

8ΗΜ - 23ε

9ΗΜ - 28ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

