ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ
ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - AΟΥΣΒΙΤΣ
4 ηµέρες αεροπορικώς
ΔΩΡΟ 3 ΓΕΥΜΑΤΑ!!!
Αναχωρήσεις: 08/03 & 22/03
Η
1 ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Πρωινή πτήση για την πρωτεύουσα της Πολωνίας.Αφιξη στη Βαρσοβία και συνεχίζουµε για την πανέµορφη
Κρακοβία µε στάση στο Άουσβιτς. Εκεί θα δούµε από κοντά τα γερµανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης
ου
αιχµαλώτων στη διάρκεια του 2 παγκοσµίου πολέµου, το στρατόπεδο εξόντωσης Birkenau καθώς και
το µουσείο µε τα ντοκουµέντα.Αφιξη στην Κρακοβία, από τις πιο όµορφες αναγεννησιακές πόλεις που
σώζονται µέχρι σήµερα. Μεταφορά στο κεντρικότατο ξενοδοχείο ,τακτοποίηση στα δωµάτια. Το βράδυ,
µετά την πρώτη γνωριµία µε την παλιά πόλη ,σας προσφέρουµε δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο µε
κουζίνα από τα Καρπάθια όρη συνοδεία βιολιών .
Η
2 ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ξενάγηση)
Πρωινό.Σήµερα θα περιηγηθούµε την παλιά πόλη της Κρακοβίας µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς
ολόκληρη η πόλη από το 1979. Δεν βοµβαρδίστηκε ποτέ και εντυπωσιάζει µε την αναγεννησιακή της
αρχιτεκτονική , τα µοναστήρια, τα κτήρια του πανεπιστηµίου και την µοναδική πλατεία της αγοράς µε
διαστάσεις 200 χ 200 µέτρα ! Μετά το παλάτι που δεσπόζει στο λόφο της Βάβελ και τον Καθεδρικό ναό µε
τους τάφους των Πολωνών βασιλέων ,θα επισκεφθούµε το ναό των Φραγκισκανών µε τα µοναδικά βιτρό
του Στανισλάβ Βισπιάνσκι σε ρυθµό αρ-νουβό .Συνεχίζουµε για το πανεπιστήµιο Γιαγκελόνιαν και την
κεντρική πλατεία µε τη παλιά αγορά των υφασµάτων και µετά τη στάση στην υπέροχη σοκολατερί Βέντελ
περπατάµε τον εµπορικό δρόµο Φλοριάνσκα όπου και το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι καφέ Γιάµα Μιχαλίκα.
Για το τέλος έµεινε η Όπερα και το κοµµάτι του παλιού τείχους µε την πύλη Φλοριάνσκα και τον οµώνυµο
εµπορικό δρόµο..Ελεύθερο απόγευµα. Δείπνο σε τοπικό µικροζυθοποιίο µε κότσια και φρέσκια µπύρα !Για
το βράδυ προτείνουµε διασκέδαση σε ένα από τα δεκάδες jazz µπαρ της ιστορικής πόλης όπου ένας στους
τρεις κατοίκους είναι φοιτητής.
Η
3 ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρωινό και συνεχίζουµε για την πρωτεύουσα Βαρσοβία µε στάση στη Βιελίτσκα µε τα αλατωρυχεία της,
τα οποία λειτουργούν εδώ και 700 χρόνια και συµπεριλαµβάνονται στα µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς
της Ουνέσκο. Είναι τα µεγαλύτερα αλατορυχεια της Ευρώπης που σήµερα λειτουργούν ως µουσείο και
έχουν περισσότερους από 1.100.000 επισκέπτες ετησίως . Εκκλησίες ,εστιατόρια, λίµνες, έργα τέχνης ,
αγάλµατα, αίθουσες δεξιώσεων και συναυλιών θα συναντήσουµε στη διαδροµή όλα λαξευµένα στο αλάτι !
Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.Περίπατος στην παλιά πόλη ή το εµπορικό κέντρο Zloty terrace πάντα
µε τη βοήθεια του έµπειρου συνοδού µας.Δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο στην παλιά πόλη.
Διανυκτέρευση.

Η
4 ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΣΟΒΙΑ (ξενάγηση)
Πρωινό και ξενάγηση στην παλιά πόλη, η οποία ξανακτίστηκε όπως ακριβώς ήταν πριν την καταστροφή της
στον πόλεµο, την κεντρική πλατεία µε τα γοτθικού ρυθµού κτίρια, την κοσµική οδό Nowy Swiat, το
ιστορικό µνηµείο του «Γκέτο», το άγαλµα της Σειρήνας το οποίο αποτελεί σύµβολο της πόλης και το
άγαλµα του Σοπέν που στολίζει τους κήπους στο παλιό ανάκτορο Λαζιένκι. Θα δούµε επίσης το περίφηµο
παλάτι του πολιτισµού δώρο της Σοβιετικής ένωσης στην Πολωνία. Στην απέναντι όχθη του Βιστούλα θα
επισκεφθούµε τη λαϊκή συνοικία Πράγα, γνωστή από την ταινία «Ο πιανίστας» και φυσικά θα δούµε το
καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο που φιλοξένησε το EURO 2012.Στη συνέχεια µεταφορά στο αεροδρόµιο
για την πτήση της επιστροφής κατευθείαν για την Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ KAT’ATOMO ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ:470 €
EΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 90€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
-Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσεις Αθήνα – Βαρσοβία – Αθήνα µε την AEGEAN AIRLINES

-Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδροµές σύµφωνα µε το πρόγραµµα
-Διαµονή σε 4* ξενοδοχεία µε πρωινό καθηµερινά

- 3 γεύµατα ή δείπνα σε επιλεγµένα εστιατόρια (περιλαµβανοµένου του δείπνου µε ζωντανή µουσική)
-Έµπειρος συνοδός της εταιρείας µας µε εξειδίκευση στον προορισµό.
-Ασφάλιση αστικής και επαγγελµατικής ευθύνης βάσει των διατάξεων της Ε.Ε.
-Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
- Φόροι αεροδροµίων 160€
- Είσοδοι στους επισκεπτόµενους χώρους και τα µουσεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΡΑΚΟΒΙΑ

Hotel Golden Tulip Kazimierz 4**** (08/03) Novotel Krakow City Center 4****(22/03) ή παρόµοια

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

HOTEL Radisson Blu Sobieski 4* ή παρόµοιο

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ Α3 870
ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ Α3 873

08.50 – 10.25
18.05 - 21.35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΟΥΣΒΙΤΣ Σαν κινηµατογραφικό σκηνικό, µία διαφορετική “ξενάγηση” στα ζωντανά µνηµεία της ανθρώπινης
θηριωδίας.
ΚΡΑΚΟΒΙΑ Η κουλτούρα των καλλιτεχνών του δρόµου, του καφέ και της βότκας (δοκιµάστε αυτήν από γρασίδι),
πρωταγωνιστεί στην πόλη µε τον έντονο αναγεννησιακό αέρα. Νοτιανατολικά της παλιάς πόλης επισκεφθείτε το
Kazimierz την εβραϊκή συνοικία -γνωστή από την ταινία «Η λίστα του Σίντλερ» του Σπίλµπεργκ. Σήµερα, είναι το πιο hot
σηµείο συνάντησης µποέµ καλλιτεχνών, µε έντονη νυχτερινή ζωή πολλά εστιατόρια, µπαρ και clubs. Κάθε
Σαββατοκύριακο στήνεται παζάρι στην κεντρική πλατεία.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ Διάσηµη το καλοκαίρι για µουσικά φεστιβάλ και υπαίθριες εκθέσεις και µε έντονη βραδινή ζωή και clubbing
σε ζωντανές σκηνές. Αγοράστε βάφλες από τις καντίνες, γευτείτε τις υπέροχες σοκολάτες Wedel σε παλιοµοδίτικα
µεταλλικά κουτιά και πιείτε πολωνικές µπύρες, όπως οι Zywiek και Warka (αλλά κι αυτές των µικρών παραγωγών
είναι χάρµα...ουρανίσκου). Δοκιµάστε το παραδοσιακό πιάτο «bigos», σπεσιαλιτέ µε ψιλοκοµµένο κρέας µαγειρεµένο µε
ξινολάχανο και σερβιρισµένο µέσα σ' ένα καρβέλι χωριάτικο ψωµί.

