
ΠΟΛΩΝΙΑΠΟΛΩΝΙΑ
ΚρακοβίαΚρακοβία,, ΖακοπάνεΖακοπάνε,, ΑλατωρυχείαΑλατωρυχεία ΒιελίτσκαΒιελίτσκα,, ΆουσβιτςΆουσβιτς,, ΒρότσλαβΒρότσλαβ,, ΒαρσοβίαΒαρσοβία

ΜιαΜια απόαπό τιςτις μεγαλύτερεςμεγαλύτερες χώρεςχώρες τηςτης ΕυρώπηςΕυρώπης,, ηη ΠολωνίαΠολωνία,, διαθέτειδιαθέτει ένανέναν μοναδικόμοναδικό φυσικόφυσικό καικαι
πολιτιστικόπολιτιστικό πλούτοπλούτο..
ΕίναιΕίναι μίαμία χώραχώρα πεδινήπεδινή -- τοτο όνομάόνομά τηςτης εξάλλουεξάλλου σταστα σλάβικασλάβικα σημαίνεισημαίνει ""πεδιάδαπεδιάδα"" -- μεμε πολλούςπολλούς
ποταμούςποταμούς,, λίμνεςλίμνες,, δάσηδάση καικαι μικράμικρά χωριάχωριά μεμε κάστρακάστρα καικαι παλάτιαπαλάτια..
ΤαΤα πανέμορφαπανέμορφα τοπίατοπία τηςτης,, ηη αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική τηςτης,, τοτο πλήθοςπλήθος τωντων μνημείωνμνημείων τηςτης,, τατα ίχνηίχνη πολλώνπολλών καικαι
διαφορετικώνδιαφορετικών λαώνλαών πουπου πέρασανπέρασαν απόαπό τατα εδάφηεδάφη τηςτης,, αλλάαλλά καικαι ηη τραγικήτραγική πρόσφατηπρόσφατη ιστορίαιστορία τηςτης,,
προσδίδουνπροσδίδουν στηστη χώραχώρα αυτήαυτή μιαμια ιδιαίτερηιδιαίτερη εθνικήεθνική ταυτότηταταυτότητα..
ΣτοΣτο έδαφόςέδαφός τηςτης βρίσκεταιβρίσκεται τοτο παγκοσμίωςπαγκοσμίως γνωστόγνωστό στρατόπεδοστρατόπεδο συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης τουτου ΆουσβιτςΆουσβιτς,, αλλάαλλά καικαι
τοτο περίφημοπερίφημο αλατωρυχείοαλατωρυχείο ΒιελίτσκαΒιελίτσκα,, μνημείομνημείο παγκόσμιαςπαγκόσμιας κληρονομιάςκληρονομιάς τηςτης UNESCO.UNESCO.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ



Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES

 Τρεις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην πόλη-κόσμημα της Πολωνίας, την Κρακοβία

Επίσκεψη στα περίφημα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα με επίσημο ξεναγό

Ολοήμερη εκδρομή στο χειμερινό θέρετρο Ζακοπάνε

Επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς/Μπιρκενάου με επίσημο ξεναγό

Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στο Βρότσλαβ, την "Βενετία της Πολωνίας"

Μία διανυκτέρευση και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, την Βαρσοβία

Είσοδοι στον Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα και στο Άουσβιτς-

Μπιρκενάου

Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του Γραφείου μας



1η μέρα: Αθήνα - Κρακοβία, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση με AEGEAN για την Κρακοβία, μία από τις παλαιότερες πόλεις της
Πολωνίας και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, μετά την πρωτεύουσα Βαρσοβία. Είναι η πιο όμορφη μεγάλη πόλη
της Πολωνίας. Υπέστη ελάχιστες ζημιές κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και το ιστορικό της κέντρο αποτελεί μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα θαυμάσουμε το
κάστρο στον λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό με τους βασιλικούς τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία των αγίων
Πέτρου και Παύλου κλπ. Στο κέντρο της παλιάς πόλης και στο μέσον της μεγάλης πλατείας Ρύνεκ Γκλόβνυ (Rynek
Glόwny) βρίσκεται το Σουκεννίτσε (Sukiennice), μια μεσαιωνική αγορά υφασμάτων που σήμερα φιλοξενεί τουριστικά
καταστήματα στη στοά του ισογείου. Στην ίδια πλατεία, στην οποία δεσπόζει ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
βρίσκονται πολυάριθμα κτίρια μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ANDELS VIENNA
HOUSE 4* (www.viennahouse.com). Διανυκτέρευση.

http://www.viennahouse.com


2η μέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα - Κρακοβία
Πρωινή αναχώρηση για τα περίφημα
αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, από τα πιο παλιά
ορυχεία αλατιού του κόσμου και μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η
διαδρομή μέσα στα αλατωρυχεία
περιλαμβάνει πανέμορφα σπήλαια,
διαδρόμους (περίπου 300 χιλιόμετρα εκ των
οποίων τα 3,5 χιλιόμετρα είναι επισκέψιμα),
που βρίσκονται σε βάθος 64-135 μέτρων,
αγάλματα από αλάτι, πολυελαίους από
κρυστάλλους αλατιού, παρεκκλήσια, ακόμα και
έναν Καθεδρικό ναό! Επιστροφή στην
Κρακοβία. Διανυκτέρευση

3η μέρα: Κρακοβία - Ζακοπάνε - Κρακοβία
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια
ολοήμερη εκδρομή στο χειμερινό θέρετρο
Ζακοπάνε, που θα μας δώσει τη δυνατότητα
να γνωρίσουμε την ορεινή Πολωνία.
Φωλιασμένη σε υψόμετρο 840 μέτρων στους
πρόποδες της οροσειράς Τάτρας (Tatry), της
υψηλότερης των Δυτικών Καρπαθίων και
συνόρου ανάμεσα στην Πολωνία και τη
Σλοβακία, η κωμόπολη Ζακοπάνε είναι ένας
από τους δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς
προορισμούς της χώρας τόσο για το
εξαιρετικό φυσικό κάλλος της ευρύτερης
περιοχής, όσο και για τα έθιμα των κατοίκων
του και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του με τα
ξυλόγλυπτα σπίτια και τις εκκλησίες του 18ου
αιώνα. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην
Κρακοβία. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Βρότσλαβ
Πρωινή αναχώρηση για ένα από τα
μεγαλύτερα ναζιστικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης, το Άουσβιτς, µε την κυνική
επιγραφή πάνω από την είσοδο του
στρατοπέδου "Arbeit macht Frei" - "Η εργασία
απελευθερώνει". Εδώ, κατά τη διάρκεια του Β΄
παγκοσμίου πολέμου, βρήκαν τον θάνατο
περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι
και σήμερα αποτελεί μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO. Το Άουσβιτς
περιελάμβανε πολλές μονάδες, η μεγαλύτερη
των οποίων ήταν το Μπιρκενάου. Από τα
εκατομμύρια των ανθρώπων που πέρασαν τις
πύλες του, μόλις 60-70 χιλιάδες κατάφεραν να
επιζήσουν και να ελευθερωθούν. Μετά την
επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε για το
Βρότσλαβ, την "Βενετία της Πολωνίας", που
υπήρξε πηγή έμπνευσης για τον Πικάσο. Η
πόλη είναι κτισμένη σε 12 νησιά του ποταμού
Όντερ, στα νερά του οποίου καθρεφτίζονται οι
γέφυρες και τα πανέμορφά της κτίρια. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο WYNDHAM
WROCLAW OLD TOWN 5* (https://www.wyndhamwroclawot.com). Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βρότσλαβ, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία Ρίνεκ, μία από τις
ωραιότερες της Ευρώπης, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό ναό και το Πανεπιστήμιο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

https://www.wyndhamwroclawot.com


6η μέρα: Βρότσλαβ - Βαρσοβία, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Πολωνίας, την Βαρσοβία, η οποία κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο
ισοπεδώθηκε ύστερα από διαταγή του αρχηγού των SS Χάινριχ Χίμλερ (Ιανουάριος 1945). Τα σημαντικότερα μνημεία της
κατεστραμμένης πόλης αποκαταστάθηκαν σύμφωνα με σχέδια του 18ου αιώνα και σήμερα το ιστορικό της κέντρο μοιάζει
να είναι 200 ετών και όχι μερικών μόλις δεκαετιών. Άφιξη ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε
μεταξύ άλλων το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου με την κολώνα του Σιγισμούνδου, την πλατεία της Νίκης, το μνημείο
των Ηρώων του Γκέτο, το άγαλμα της Σειρήνας - σύμβολο της πόλης και θα καταλήξουμε στο πανέμορφο πάρκο Λαζιένκι
(Łazienki), με το υπέροχο Παλάτι στο Νερό και το άγαλμα του Σοπέν στο εσωτερικό του. Ελεύθερος χρόνος .
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SOFITEL VICTORIA 5* (www.sofitel.com). Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί, μέχρι την ώρα της μετάβασής μας στο αεροδρόμιο και την επιβίβασή μας στην πτήση για την
Αθήνα.

ΣημειώσειςΣημειώσεις
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι

από τα αναγραφόμενα

Στην αναχώρηση 27/12 το πρόγραμμα θα έχει δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Κρακοβία, δύο (2) διανυκτερεύσεις στο

Βρότσλαβ, δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Βαρσοβία και η εκδρομή στο Ζακοπάνε θα αντικατασταθεί με εκδρομή
στο Κάστρο Ξιάζ και τη Σβιντνίτσα

Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΣυνοπτικόΣυνοπτικό πρόγραμμαπρόγραμμα 27/12-02/0127/12-02/01

27/12:27/12: ΑθήναΑθήνα -- ΚρακοβίαΚρακοβία,, ΞενάγησηΞενάγηση πόληςπόλης
28/12:28/12: ΚρακοβίαΚρακοβία -- ΆουτσβιτςΆουτσβιτς -- ΑλατωρυχείαΑλατωρυχεία ΒιελίτσκαΒιελίτσκα -- ΚρακοβίαΚρακοβία
29/12:29/12: ΚρακοβίαΚρακοβία -- ΒρότσλαβΒρότσλαβ,, ΞενάγησηΞενάγηση
30/12:30/12: ΒρότσλαβΒρότσλαβ -- ΚάστροΚάστρο ΞιάζΞιάζ -- ΣβιντνίτσαΣβιντνίτσα -- ΒρότσλαβΒρότσλαβ
31/12:31/12: ΒρότσλαβΒρότσλαβ -- ΒαρσοβίαΒαρσοβία
01/01:01/01: ΒαρσοβίαΒαρσοβία,, ΞενάγησηΞενάγηση
02/01:02/01: ΒαρσοβίαΒαρσοβία -- ΑθήναΑθήνα

http://www.sofitel.com


ΑναχωρήσειςΑναχωρήσεις:: 227,7, 3030 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου ~~ 77 μέρεςμέρες

ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ, ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
Μια αποσκευή έως 23 κιλά και μια χειραποσκευή έως 8 κιλά

Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5*, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια

Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Πρωτοχρονιάτικο δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο
Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα

Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα και στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου
Είσοδοι στον Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα και στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων,

parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική

ασφάλεια και ασφάλεια COVID για

ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 295
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 100 και από

άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά

αξιοθέατα

Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα

ξενοδοχεία

Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή

αναγράφεται ως προαιρετικό,

προτεινόμενο κλπ.

Πτήσεις Προγράμματος

27/12 ΑΘΗΝΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ Α3 868 08:25 - 09:45 02/01 ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 873 17:40 - 21:10

30/12 ΑΘΗΝΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ A3 868 08:25 - 09:45 05/01 ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 873 17:40 - 21:10

Τιμή κατ΄ άτομο 27/1227/12 30/1230/12

Δίκλινο 845 945

3ο άτομο έως 12 ετών 695 775

Μονόκλινο 1095 1245


