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ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΟΛΩΝΙΑ
8 Μέρες
Βαρσοβία-Παλάτι Βιλάνοβ-Ζελάζοβα Βόλα- Άουσβιτς-Ζακοπάνε
Βιελίτσκα-Κρακοβία-Τσεστόχοβα
Αναχωρήσεις: 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 20/8
Με απευθείας πτήσεις των Πολωνικών Αερογραµµών
Λάρνακα – Βαρσοβία
LO 8702 03:55 – 06:30
Βαρσοβία – Λάρνακα
LO 8701 22:30 – 02:55+1
1η µέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ- ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη, παραλαβή και
πριν την ξενάγηση θα σταµατήσουµε για καφέ και ξεκούραση. Η πόλη της Βαρσοβίας είναι γεµάτη
αξιοθέατα και µνηµεία πολιτισµού, τέχνης, τα οποία αν και καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά το Β’
Παγκόσµιο πόλεµο, ανοικοδοµήθηκαν µε πιστή και λεπτοµερειακή αντιγραφή από ιστορικά
ντοκουµέντα, σκίτσα, πίνακες και φωτογραφίες. Θα ξεκινήσουµε από την Στήλη του Ζιγκµούνδου,
το παλιότερο άγαλµα της Βαρσοβίας και το Κάστρο των Βασιλιάδων. Συνεχίζουµε για το «Λαζένκι»
που είναι ένα συγκρότηµα παλατιών και πάρκων της Βαρσοβίας και θα ξεναγηθούµε στους
εσωτερικούς χώρους του διάσηµου βασιλικού ανάκτορου «Παλάτι στο Νερό». Θα περάσουµε από
τον κεντρικό δρόµο Μαρσαλκόβσκα, µε τα πολλά εµπορικά καταστήµατα όπου βρίσκεται το Παλάτι
του Πολιτισµού και της Επιστήµης. Γεύµα και µεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια
και το υπόλοιπο της µέρας ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση.
2η µέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ– ΠΑΛΑΤΙ ΒΙΛΑΝΟΒ-ΖΕΛΑΖΟΒΑ ΒΟΛΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρόγευµα και επίσκεψη στο ιστορικό παλάτι Βιλάνοβ που βρίσκεται στην οµώνυµη περιοχή και
είναι γνωστό και ως οι «Βερσαλλίες της Πολωνίας». Το Παλάτι είναι µια µπαρόκ βασιλική κατοικία
που περιβάλλεται από κανάλια και γραφικές γέφυρες και ένα όµορφο πάρκο. Συνεχίζουµε για τη
Ζελάζοβα Βόλα, τη γενέτειρα του Φρειδερίκου Σοπέν όπου στο πάρκο που βρίσκεται το σπίτι του
διάσηµου Πολωνού µουσικοσυνθέτη µπορείτε να ακούσετε νεαρούς πιανίστες να εκτελούν έργα
του. Επιστροφή στη Βαρσοβία και στο ξενοδοχείο. Στον ελεύθερο χρόνο µπορείτε να κάνετε µια
βόλτα στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης, όπου βρίσκονται πολλά καφέ και εστιατόρια. Για
διασκέδαση σας προτείνουµε το σύγχρονο κέντρο της Βαρσοβίας. Εδώ θα βρείτε διάφορα κλαµπ
µε όλα τα είδη µουσικής. ∆ιανυκτέρευση.
3η µέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ–ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΖΑΚΟΠΑΝΕ
Πρόγευµα και αναχώρηση για το µεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί, το Άουσβιτς για
να επισκεφτούµε τα κρεµατόρια της Ναζιστικής κατοχής όπου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από
4.000.000 άνθρωποι, 28 διαφορετικών εθνοτήτων. Γεύµα σε τοπικό εστιατόριο και συνεχίζουµε
για τη χειµερινή πρωτεύουσα της Πολωνίας το Ζακοπάνε, ένα από τα πιο γοητευτικά και
πανέµορφα µέρη της χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η µέρα: ΖΑΚΟΠΑΝΕ-CHOCHOLOW
Μετά το πρόγευµα θα επισκεφθούµε το παραδοσιακό χωριό «Chocholow” όπου θα έχουµε την
ευκαιρία να θαυµάσουµε τα γραφικά ξύλινα σπίτια και τους τεχνίτες να σκαλίζουν περίτεχνα
αντικείµενα στο ξύλο. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε και ντόπια τυριά. Επιστροφή στο καταπράσινο
Ζακοπάνε. Θα περιηγηθούµε ανάµεσα στα γραφικά δροµάκια της πόλης µε τα πολλά εστιατόρια,
καφέ και καταστήµατα. Στη συνέχεια σας περιµένει µια συναρπαστική εµπειρία, όπου µε τελεφερίκ
θα ανεβείτε στην κορυφή του βουνού “Gubalowka” για να θαυµάσετε τη θέα και να κάνετε τη
βόλτα σας ανάµεσα στα τοπικά µαγαζάκια µε αναµνηστικά και περίτεχνα ξυλόγλυπτα αντικείµενα.
Μπορείτε επίσης να δοκιµάσετε τις τοπικές λιχουδιές καθώς και τα µοσχοµυρισµένα κρέατα που
ψήνονται στα ξύλα. Το βράδυ σας προσκαλούµε σε
δείπνο µε
παραδοσιακή µουσική.
∆ιανυκτέρευση.
5η µέρα: ΖΑΚΟΠΑΝΕ–ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ–ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Πρόγευµα και αναχώρηση για να επισκεφθούµε τα µοναδικά αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, που
έχουν µετατραπεί σε ένα υπέροχο έργο τέχνης και έχουν ενταχθεί στη λίστα των Μνηµείων
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της Unesco. Θα θαυµάσουµε τα γλυπτά από αλάτι αλλά και την υπέροχη
εκκλησία στους υπόγειους χώρους του ορυχείου που είναι µοναδικό στον κόσµο. Γεύµα σε τοπικό
εστιατόριο και συνεχίζουµε για την ωραιότερη ίσως πόλη της Πολωνίας, την Κρακοβία.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουµε να κάνετε µια ροµαντική βόλτα µε άµαξα
στα δροµάκια της παλιάς πόλης. ∆ιανυκτέρευση.
6η µέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Η ξενάγηση της πανέµορφης αυτής πόλης που αποτελεί πόλο έλξης για εκατοµµύρια τουρίστες
αρχίζει µετά το πρόγευµα. Θα ξεκινήσουµε από την κεντρική πλατεία, Ρύνεκ Γκλόβνυ που είναι µια
από τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη, για να θα δούµε την παλιά αγορά υφασµάτων και τη διάσηµη
εκκλησία της Παναγίας, τον πύργο της εκκλησίας και να ακούσουµε το ξακουστό σήµα της
σάλπιγγας, το Μπαρµπάκαν, την οδό Φλοριάνσκα και το παλιότερο κτίριο Collegium Maius του
Πανεπιστηµίου της Κρακοβίας που ιδρύθηκε το 1364. Θα περάσουµε την Βασιλική οδό της
Πολωνίας προς τη Βαβέλ για να δούµε το Κάστρο, όπου θα θαυµάσουµε τα ιδιωτικά διαµερίσµατα
των Βασιλιάδων και τον Καθεδρικό Ναό µε τις σαρκοφάγους. Γεύµα και το υπόλοιπο της µέρας
ελεύθερο. Το µεγαλύτερο εµπορικό κατάστηµα της πόλης «Galeria Krakowska» σας περιµένει για
τα ψώνια σας. ∆ιανυκτέρευση.
7η-8η µέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ–ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ–ΒΑΡΣΟΒΙΑ–ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευµα και αναχώρηση για την Τσεστόχοβα, τη θρησκευτική πρωτεύουσα της Πολωνίας. Εδώ
θα επισκεφθούµε το µοναστήρι Γιάσνα Γκόρα µε τη µοναδική και διάσηµη εικόνα της Μαύρης
Παναγίας. Γεύµα και συνεχίζουµε για το αεροδρόµιο της Βαρσοβίας όπου θα πάρουµε την πτήση
της επιστροφής για Λάρνακα. Άφιξη τα χαράµατα της 8ης µέρας.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βαρσοβία–Λάρνακα.
• Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων.
• Μια αποσκευή µέχρι 23 κιλά και µια χειραποσκευή µέχρι 8 κιλά.
• ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4* στη Βαρσοβία και Κρακοβία και 3* στο Ζακοπάνε µε πρόγευµα.
• Πέντε (5) γεύµατα ή δείπνα.
• ∆είπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο µε µουσική.
• Μεταφορές και εκδροµές µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
• Τοπικοί ξεναγοί στους χώρους επισκέψεων.
• Εισιτήριο εισόδου και ακουστικά στο Άουσβιτς.
• Εισιτήριο τελεφερίκ για το βουνό Gubalowka στο Ζακοπάνε.
• Έµπειρος τοπικός Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός.
• Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1. Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
2. Φιλοδωρήµατα και αχθοφορικά.
3. Φαγητό και ποτό στο αεροπλάνο.
4. Ποτά στα φαγητά.
5. Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
6. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
Σηµειώσεις:
● Στο Ζακοπάνε επειδή δεν υπάρχουν τρίκλινα δωµάτια ή δίκλινα µε έξτρα κρεβάτι, θα δίνονται
ένα δίκλινο και ένα µονόκλινο µε συνολική επιβάρυνση €87.
● Κατά την παραµονή σας στη Βαρσοβία ο συνοδός σας θα σας συνοδεύσει στο Πάρκο «Multimedia
Fountain», για να παρακολουθήσετε ένα µοναδικό θέαµα φως και ήχου, µε το νερό να χορεύει από
τους πίδακες στους ρυθµούς της µουσικής.
Αναχωρήσεις

∆ίκλινο

Μονόκλινο

Παιδικό

9/7

€849

€1.045

€669

16/7, 23/7, 30/7

€879

€1.075

€699

6/8, 13/8, 20/8

€919

€1.115

€739

∆ίκλινο

Μονόκλινο

Παιδικό

9/7 16/7, 23/7, 30/7

€869

€1.065

€669

6/8, 13/8, 20/8

€899

€1.095

€699

Αναχωρήσεις
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