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7ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ- 

ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ-ΓΚΡΑΜΠΑΡΚΑ-ΣΟΥΠΡΑΣΛ  

 
Αναχώρηση: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ 07/07/2019 LO 172  03:40-06:15  (6/7 προς 7/7)   

Επιστροφή: ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΡΝΑΚΑ  13/07/2019 LO 171   22:30-02:50  (14/7/19) 

 

 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας. Αναχώρηση για 

τον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής για εκκλησιασμό. Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας θα πάμε για καφέ 

και σνακ. Στη συνέχεια αναχώρηση για Κρακοβία (πόλη με πλούσιο παρελθόν. Η UNESCO την περιέλαβε στον πρώτο κατάλογο μνημείων 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονμιάς). Κατά την διαδρομή μας θα έχουμε στάση για γεύμα και συνεχίζουμε για την Τσεστοχόβα, 

θρησκευτική πρωτεύουσα της Πολωνίας. Εδώ θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Παύλου στη Γιάσνα Γκούρα με την περίφημη εικόνα της 

Μαύρης Παναγίας, που προσελκύει τουρίστες και προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε για τον τελικό μας προορισμό, την 

όμορφη πόλη της Κρακοβίας. Τακτοποίηση δωματίων και υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Διανυκτέρευση. 

 

 

Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης, μια από τις παλαιότερες και πιο όμορφες πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Μεταξύ άλλων θα 

δούμε την Παλιά Πόλη με την αγορά, την μεγαλύτερη μεσαιωνική κεντρική πλατεία Ρύνεκ Γκλόβνυ, περιτριγυρισμένη από καφετέριες και 

εστιατόρια, την μοναδική σε ομορφιά εκκλησία της Παναγίας με το ξύλινο τέμπλο του 15
ου

 αιώνα, την Πύλη του Φλώριου, το λόφο Βαβέλ 

με το Βασιλικό Κάστρο, όπου δεσπόζει ο καθεδρικός Ναός Βαβέλ, του 14
ου

 αιώνα. Στη συνέχεια θα δούμε το γοτθικού ρυθμού 

Πανεπιστήμιο Γιαγκελόνιαν, δεύτερο παλαιότερο της Ευρώπης. Γεύμα.  Συνεχίζουμε την μέρα μας για επίσκεψη στη Βιελίτσκα όπου θα 

επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία,  ένα από τα αρχαιότερα ορυχεία στον κόσμο, που βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία. Εδώ θα έχουμε την 

ευκαιρία να δούμε φανταστικές δημιουργίες από αλάτι, εκκλησίες σκαλισμένες από αλάτι, φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα 

υποστυλώματα, πολλά μέτρα κάτω από την γη και σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνά τους 15
ο
C. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας 

προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο ποταμό Βιστούλα, (καιρού επιτρέποντος). Διανυκτέρευση. 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Άουσβιτς, το γνωστό στρατόπεδο συγκέντρωσης αιχμαλώτων του 2
ου

 Παγκοσμίου Πολέμου και τώρα 

μουσείο του Ολοκαυτώματος. Ένα ανατριχιαστικό μα τόσο διδακτικό μέρος. Εκεί που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει για το τι 

είναι ικανός ο άνθρωπος, για τις χειρότερες φρικαλεότητες. Ιδρύθηκε το 1933 και λειτούργησε χωρίς διακοπή μέχρι το τέλος του πολέμου 

το 1945. Ήταν το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης που ίδρυσε το ναζιστικό καθεστώς. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 188000 κρατούμενοι 

φυλακίστηκαν εκεί από το 1933 μέχρι το 1945. Πάνω από 40000 έχασαν τη ζωή τους. Συνεχίζουμε για τη Βαρσοβία. Άφιξη. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με φολκλορικό πρόγραμμα. Διανυκτέρευση.  

 

 

Πρόγευμα και  ακολουθεί ξενάγηση της παλιάς και νέας πόλης της Βαρσοβίας. Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, στη δυτική όχθη του 

ποταμού Βιστούλα. Η κεντρική πλατεία είναι διακοσμημένη με γοτθικού, μπαρόκ και αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια και είναι πάντα 

πολυσύχναστη. Θα δούμε την Βασιλική πλατεία του κάστρου με την Στήλη του Ζίγκμουντ, την γραφική οδό Nowy Swiat με τα 

παλαιότερα καφέ της πόλης, το κτίριο της Όπερας, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την εκκλησία της Αγίας Άννας, τον Καθεδρικό 

Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το σπίτι/μουσείο της Μαρίας Κιουρή, βραβευμένη με το Νόμπελ επιστήμονος, την γραφική 

πλατεία που βρίσκεται το άγαλμα της «Γοργόνας της Βαρσοβίας». Χρόνος ελεύθερος για ψώνια και γεύμα. Συνεχίζουμε για επίσκεψη 

στο Ιστορικό Παλάτι Βιλάνοβ, γνωστό και ως «Βερσαλλίες της Πολωνίας» και το οποίο υπήρξε δεύτερο σπίτι για πολλούς πολωνούς 

βασιλιάδες. Το Παλάτι είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της πολωνικής κουλτούρας. Μια μπαρόκ, βασιλική κατοικία που 

περιβάλλεται από κανάλια και γραφικές γέφυρες και ένα όμορφο πάρκο.. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. 

Διανυκτέρευση. 

1
η
 ΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 07/07/2019: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ 

2
η
 ΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 08/07/2019: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ - ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ 

3
η
 ΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 09/07/2019: ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ- ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

4η ΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/07/2019: ΒΑΡΣΟΒΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 



 

 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για την πόλη Μπιαλιστόκ, όπου θα διανυκτερεύσουμε, για να έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε δυο από τα 

σπουδαιότερα ορθόδοξα μοναστήρια στην Πολωνία.  Σήμερα θα έχουμε επίσκεψη και προσκύνημα   στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου στο Σούπρασλ, γνωστή και ως Λαύρα του Σουπράσλ. Ιδρύθηκε το 1498 και είναι ένα από τα έξι ανδρώα μοναστήρια της 

Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μπιαλιστόκ. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Άγιο Όρος Grabarka, που είναι το μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα στην Πολωνία και ιερός τόπος για 

τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Βρίσκεται μέσα στο δάσος και προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο. Είναι επίσης γνωστό ως 

Βουνό των Σταυρών. Στην κορυφή του λόφου υπάρχει μια ορθόδοξη εκκλησία που περιβάλλεται από χιλιάδες αναθηματικούς 

σταυρούς. Η λατρεία αυτού του τόπου και η παράδοση της τοποθέτησης σταυρών γεννήθηκε τον 18
ο
  αιώνα. Το μεγάλο θαύμα 

καταγράφηκε το 1710 κατά τη διάρκεια των επιδημιών χολέρας. Οι προσκυνητές φτάνουν σε μεγάλους αριθμούς ειδικά στις 19 

Αυγούστου, την ημέρα της Μεταμόρφωσης του Χριστού. Ανεβαίνουν στο λόφο, αφήνουν τους σταυρούς τους εκεί και προσεύχονται ή 

συμμετέχουν σε μια αγρυπνία. Στην πορεία προς τα κάτω, σταματούν δίπλα στην πηγή και νίβουν το πρόσωπο και τα πονεμένα μέρη 

του σώματός τους με άγιασμα που έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Τα υγρά ρούχα τα κρεμάζουν στα κλαδιά των δέντρων. Αναχώρηση για 

Βαρσοβία. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

Πρόγευμα. Στη συνέχεια στη σημερινή μας περιήγηση θα δούμε την υπόλοιπη πόλη, ξεκινώντας από το Βασιλικό πάρκο Lazienski, το 

οποίο βρίσκεται δίπλα από μια τεχνητή λίμνη και περιβάλλεται από ένα θαυμάσιο κήπο. Εδώ θα δούμε και το μνημείο του μεγάλου 

μουσικού συνθέτη Φρειδερίκο Σοπέν, θα περάσουμε από την γνωστή λεωφόρο Ujazdowskie, το εθνικό στάδιο, το μνημείο Ηρώων του 

Γκέτο και τα μνημεία του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα (προαιρετικό) και ψώνια σε ένα από τα 

πολυκαταστήματα της Βαρσοβίας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα 

ξημερώματα της 8
ης

 μέρας (Κυριακή).  

ΤΙΜΗ:    

ΔΙΚΛΙΝΟ Η΄ΤΡΙΚΛΙΝΟ  €   925      

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ   € 1085  
     

Περιλαμβάνονται:  

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βαρσοβία - Λάρνακα με Πολωνικές Αερογραμμές (αποσκευή 20 κιλά και χειραποσκευή). 

� Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (οποιαδήποτε αύξηση μετά τις 05/02/2019 θα επιβαρύνει τους προσκυνητές). 

� Διαμονή: 

• 2 βράδια στην Κρακοβία στο ξενοδοχείο LWOWSKA 4* με πρωινό μπουφέ. 

• 3 βράδια στη Βαρσοβία στο ξενοδοχείο NOVOTEL CENTRUM 4* με πρωινό μπουφέ. 

• 1 βράδυ στο Μπιαλιστόκ στο ξενοδοχείο TRAUGUTTA 3, 4* με πρωινό μπουφέ.  

� 5 γεύματα/δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα (MENU). 

� 1 δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα. 

� Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.  

� Επίσκεψη στο Άουσβιτς, περιλαμβάνονται είσοδος και τα ακουστικά. 

� Τοπικός έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός. 

� Δημοτικός φόρος των ξενοδοχείων στην Κρακοβία. 

� Συνοδός του Γραφείου μας από Κύπρο.  

� Ασφάλεια ταξιδίου.  

� ΚΑΦΕ και ΣΝΑΚ ΤΗΝ 1
η
 ΜΕΡΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

� Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ποτά, φαγητό στην πτήση. 

� Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά: Τσεστόχοβα €7,00, εκκλησία της Παναγίας €3,50,  Καθεδρικός Ναός Βαβέλ €4,50, 

Αλατωρυχεία Βιελίσκα είσοδος και το ασανσέρ για ανάβαση μόνο € 23,50, Παλάτι Βιλάνοβ € 9, και για το πάρκο € 1,50. 

� Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

Σημειώσεις : 

� Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριο ή την ταυτότητά σας (σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες μετά την 

αναχώρησή σας) και προκαταβολή  €250 από 01/03/2019 μέχρι 30/03/2019 το αργότερο. Τα υπόλοιπα 20 μέρες πριν την 

αναχώρηση. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. 

Ημερομηνία Έκδοσης : 05/02/2019 

NAZ 59Ν-2019 

5
η
 ΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 11/07/2019: ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΣΟΥΠΡΑΣΛ-ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ 

6
η
 ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/07/2019: ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ-ΓΚΡΑΜΠΑΡΚΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

7
η
 ΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/07/2019: ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 


