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ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΟΛΩΝΙΑΣ
5 ημέρες
Αεροπορικώς
30/04 - 04/05
ELLINAIR
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
05:00 - 06:00
ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16:00 - 19:00

ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ / ΖΕΣΤΟΚΟΒΑ / ΑΟΥΣΒΙΤΣ /
ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ / ΚΡΑΚΟΒΙΑ / ΒΑΡΣΟΒΙΑ

1Η ΗΜΈΡΑ : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Βαρσοβία. Άφιξη και περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης
που περιβάλλεται από τις παλιές οχυρώσεις. Θα δούμε μεταξύ άλλων , την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα
μπαρόκ αρχιτεκτονικής, που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, 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, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους
Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που
στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΈΡΑ: ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ & ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ (65+65ΧΛΜ.)
Πρωινό και εκδρομή στην κοντινή Ζελάσοβα Βόλα, τη γενέτειρα του μεγάλου μουσουργού Σοπέν. Επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο (είσοδος) που
γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός, χρόνος στην διάθεση σας για γνωριμία με την πόλη και επιστροφή στη συνέχεια στην Βαρσοβία. Ακολουθεί
επίσκεψη στους υπαίθριους χώρους του ανακτόρου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυρίως για την εξωτερική του όψη. Οι όμορφοι κήποι του που
επισκεπτόμαστε (είσοδος), πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και γι’ αυτό ο χώρος χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «μικρές Βερσαλλίες».
Επιστροφή στη Βαρσοβία και ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΈΡΑ : ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΖΕΣΤΟΚΟΒΑ (ΜΑΎΡΗ ΜΑΝΤΌΝΑ) (219ΧΛΜ.) – ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ (76 ΧΛΜ)
Πρωινό για τη Ζεστοκόβα για να επισκεφθούμε το μοναστήρι «ΓΙΑΣΝΑ ΓΚΟΡΑ». Μια από τις πιο σημαντικές πόλεις της Πολωνίας, που συχνά
αποκαλείται «θρησκευτική πρωτεύουσα» με εκατομμύρια πιστών να συρρέουν από όλα τα μέρη της γης, για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή
εικόνα της ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΝΤΟΝΑΣ, η αγιογραφία χρονολογείται από το 14ο αιώνα, αλλά ο θρύλος λέει ότι την εικόνα την έφτιαξε ο Ευαγγελιστής
Λουκάς από ένα κομμάτι ξύλο από το τραπέζι της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΝΑΖΑΡΕΤ. Το απόγευμα άφιξη στο Κατοβίτσε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΈΡΑ : ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ) (80ΧΛΜ.) – ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ (70ΧΛΜ.)
Πρωινό και περιήγηση στην πανέμορφη πόλη της Κρακοβίας. Χτισµένη στις όχθες του Βιστούλα, αποτελεί έκπληξη για τον ανυποψίαστο επισκέπτη,
καθώς σε αντίθεση µε αυτό που περιµένεις, αντικρίζεις µπροστά σου ένα αλώβητο υπαίθριο µουσείο που διατηρεί ταυτόχρονα µια νεανική φρεσκάδα,
εξαιτίας των 170.000 φοιτητών που φιλοξενεί. Πρώην πρωτεύουσα -τώρα είναι η Βαρσοβία-, συνιστά το πολιτισµικό κέντρο της χώρας και είναι
βασικός πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο πως η Παλιά της Πόλης προστέθηκε από το 1978 στη λίστα των Μνημείων
της UNESCO. Είναι μια από τις λίγες μεγάλες πόλεις της Πολωνίας που δεν καταστράφηκαν από τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα.
Η πόλη είναι το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο της χώρας και ταυτίζεται με την ίδια την ιστορία της Πολωνίας. Το πρώτο οχυρό κτίστηκε
στο λόφο Βαβέλ. Η πόλη απλώθηκε στην κοιλάδα του Βιστούλα και έπειτα κτίστηκαν Πανεπιστήμια και εκκλησίες, αντικατοπτρίζοντας τον πλούτο
τον μεσαιωνικών βασιλείων. Η Κρακοβία αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων που έρχονται στην πόλη από όλη την
υφήλιο για την αναπαλαίωση και συντήρηση των πολυάριθμων αναγεννησιακού και νεοκλασικού ρυθμού οικοδομημάτων της. Στην περιήγηση μας
μεταξύ άλλων θα δούμε τον λόφο Βαβέλ, τη Γοτθικού ρυθμού Μητρόπολη της Κρακοβίας, όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των Πολωνών
Βασιλέων, τον Πύργο του Δημαρχείου, την παλιά υφασματαγορά Σουτσένιτσε, την μεγάλη πλατεία Ρύνεκ Γκλόβνυ, καθώς και την παλιά Εβραϊκή
συνοικία Κάζιμιρτζ που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας ‘’ Η Λίστα του Σίντλερ’’. Στη συνέχεια αναχώρηση για το
παγκοσμίως γνωστό μνημείο του ΑΟΥΣΒΙΤΣ, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των ΝΑΖΙ κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου,
όπου θα γνωρίσουμε από κοντά, μια εμπειρία που σίγουρα συγκλονίζει. Το πιο γνωστό ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, το Άουσβιτς, στην
περιοχή Oswiecim, αποτελεί μια ανατριχιαστική και αλησμόνητη εμπειρία για κάθε επισκέπτη. Χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς ως φυλακή,
ενώ πάνω από 3 εκατ. άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο εδώ (το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν Εβραίοι). Το απόγευμα επιστροφή στο Κατοβίτσε.
Διανυκτέρευση.
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5Η ΗΜΈΡΑ: ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ (90 ΧΛΜ.) ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ) (20ΧΛΜ.) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τα παλαιά ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ WIELICZKA για να θαυμάσουμε ένα μοναδικό μνημείο, που εκτείνεται 304
μέτρα υπογείως, σε εννέα επίπεδα, με δαιδαλώδεις στοές, αίθουσες, σήραγγες και λίμνες. Τρία μόνο επίπεδα είναι σήμερα επισκέψιμα, τα οποία και
θα γνωρίσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα γλυπτά αλλά και την εκκλησία από αλάτι στους υπόγειους χώρους του ορυχείου. Δεν
υπάρχει άλλο ισάξιο και καλοδιατηρημένο αλατωρυχείο στον κόσμο, σε ότι αφορά την έκταση, τη γραφικότητα των στοών και τον παλιό εξοπλισμό
των ορυχείων. Από το 1978 έχει ενταχθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Μετά την επίσκεψη μας και
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την αγορά αναμνηστικών από αλάτι θα επιστρέψουμε στην Κρακοβία, όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Αδράξτε την ευκαιρία να περπατήσετε
οπωσδήποτε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα,
εξού και οι συναγωγές. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και άρρηκτα συνδεδεμένη
με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος, αποτελεί από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes και
εστιατόρια (top επιλογή το cafe Starka). Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του Κατοβίτσε για την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη
στην πόλη μας μαγεμένοι από τις όμορφες εικόνες του ταξιδιού.

Mercure Warszawa Centrum 4* (ΒΑΡΣΟΒΙΑ)

Το ξενοδοχείο Mercure Warszawa Centrum βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, λίγα μόλις βήματα από διάσημα σημεία ενδιαφέροντος της Βαρσοβίας,
όπως το Παλάτι Πολιτισμού και Επιστημών ή το μοντέρνο Εμπορικό Κέντρο Złote Tarasy. Προσφέρει διαμονή σε κομψούς και ευρύχωρους,
ολοκαίνουργιους εσωτερικούς χώρους. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους, παροχές για τσάι και καφέ,
καθώς επίσης θυρίδα ασφαλείας.

Novotel Katowice Centrum 4* (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ)

Το Novotel Katowice Centrum προσφέρει ευρύχωρα, κλιματιζόμενα δωμάτια, εσωτερική πισίνα και σάουνα. Απέχει μόλις 700μ. από το κέντρο της
πόλης και το στάδιο Spodek Arena. Όλα τα δωμάτια του Novotel Centrum περιλαμβάνουν δωρεάν ενσύρματο internet και ιδιωτικό μπάνιο με προϊόντα
περιποίησης. Έχουν άνετο καθιστικό.

Mercure Warszawa Centrum 4* & Novotel Katowice Centrum 4*
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

399 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

439 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

310 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

109 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

145 €

- Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Μία
αποσκευή έως 20 kg και μία χειραποσκευή έως 8 kg ανά άτομο.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται εισιτήριο. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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