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ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2020 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
 

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ  

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

 

από € 495,00 

 

Αναχώρηση 

29 Φεβρουαρίου 2020 

 

Μια μοναδική ιστορική εκδρομή μόνο για εσάς! Ένα ταξίδι σχεδιασμένο και οργανωμένο προκειμένου να απολαύσετε 

την ιστορική Βαρσοβία και τη γραφική μεσαιωνική Κρακοβία…! 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΒΑΡΣΟΒΙΑ, ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ, ΚΡΑΚΟΒΙΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για την Κρακοβία. Καθοδόν θα κάνουμε στάση στην Τσεστοχόβα 

με το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε σύντομη επίσκεψη στο παρεκκλήσι της μονής. Συνεχίζουμε την 

πορεία μας για την Κρακοβία. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Παραλαβή δωματίων και τακτοποίηση. Βράδυ ελεύθερο. 

Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 2 

ΚΡΑΚΟΒΙΑ, ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ 

Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγησή μας στην πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο Λόφο Βάβελ, 

τον Καθεδρικό Ναό, 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. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε την περιοχή Βιελίτσκα με τα σπουδαία 

ιστορικά αλατωρυχεία. Στις υπόγειες στοές «κρύβονται» σκαλιστά έργα τέχνης πάνω στο αλάτι, μικρές 
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φωσφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα των στοών τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της 

παλιάς εποχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3 

ΚΡΑΚΟΒΙΑ, ΑΟΥΣΒΙΤΣ, ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

Πρωινό και άμεση αναχώρηση οδικώς για τη Βαρσοβία. Ενδιάμεσα θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στο μουσειακό 

χώρο Άουσβιτς/Μπιρκενάου, από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 

πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας 

στη Βαρσοβία. Παραλαβή δωματίων και τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

Ξεκινήστε με την κλασσική περατζάδα από την πλατεία της Παλιάς Πόλης, με τα ανάκτορα μέχρι τη Νέα Πόλη. 

Θαυμάστε τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες και πιείτε άφθονη μπύρα στις συνοικίες των χίπστερ. Με τα φαρδιά 

πλακόστρωτα πεζοδρόμιά της η βορειοευρωπαϊκή πρωτεύουσα, παρά το κρύο, είναι αφορμή για έναν πολύωρο 

περίπατο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 4 

ΒΑΡΣΟΒΙΑ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγησή μας στην ιστορική Βαρσοβία. Η πόλη περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις 

και αποτελεί το σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Στην πρωινή μας αυτή 

ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο που τώρα λειτουργεί ως 

Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, το μνημειώδες Παλάτι 

Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, το μπαρόκ ρυθμού παλάτι 

Κρασίνσκι, τους Βασιλικούς Κήπους και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κιουρί, που τιμήθηκε με Βραβείο 

Νομπέλ και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του Ανακτόρου Λιαζένσκι. Χρόνος ελεύθερος 

και στη συνέχεια μεταφορά μας στο ξενοδοχείο της Βαρσοβίας για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.  

 

ΤΙΜΕΣ/ΑΤΟΜΟ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
Early  

Booking 
2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

29/2  4 

Mercure Krakow City Centre (4*) 

Radisson Blu Sobieski (4*) 

ή παρόμοιο 

€ 495 € 545 + € 140 € 445 
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Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines 

2. Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 5kgs ανά άτομο 

3. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4* 

4. Πρωινό καθημερινά 

5. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμιο της Κρακοβίας και της Βαρσοβίας 

6. Όλες οι μεταφορές – μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

7. Οι είσοδοι στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα και στο Άουσβιτς 

8. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

9. Ενημερωτικά έντυπα 

10. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (€ 160,00) 

2. Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

3. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 
 

Σημειώσεις: 

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με επιλεγμένο συνεργαζόμενο γραφείο 

 Η ροή και το πρόγραμμα των ξεναγήσεων οριστικοποιείται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την 

αναχώρηση με την παραλαβή του αναλυτικού ημερήσιου προγράμματος (ενημερωτικό εκδρομής) 

 Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 

κλίνη εκτός εξαιρέσεων 

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ 

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι 

κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα 

παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ 
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 Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check out 

 Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των Γενικών Όρων Συμμετοχής 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΗWAW    29FEB     A3870    09:05-10:40 

WAWATH    03MAR   A3873    17:40-21:10 
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