
 

Κρακοβία 

 

Η Κρακοβία που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Βιστούλα, αποτελεί έκπληξη 

για τον ανυποψίαστο επισκέπτη. Η πάλαι ποτέ πρωτεύουσα της Πολωνίας σήμερα 

αποτελεί ένα κόσμημα για την χώρα καθώς είναι γεμάτη γοτθικά στοιχεία και 

αναγεννησιακή αρχιτεκτονική. Η πόλη αυτή, με την πάροδο των χρόνων έχει περάσει 

από τα χέρια πολλών κατακτητών, όπως των Οθωμανών και των Αυστριακών με 

αποτέλεσμα η αρχιτεκτονική και η ιστορία της να βρίσκεται στο μεταίχμιο Ανατολής 

και Δύσης. Με μια παραμυθένια Παλιά Πόλη μνημείο της UNESCO, μυθικά κάστρα 

δίπλα στον ποταμό που αγγίζουν ευαίσθητες χορδές, ένα σπάνιο αλατωρυχείο 700 

χρόνων και νεανική ζωντάνια που θα ζήλευε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η 

ανερχόμενη αυτή πόλη εμπνέει κάθε ταξιδιώτη. 

 

https://www.travelstyle.gr/tag/%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b2%ce%b9%ce%b1/


Πότε αξίζει να πάτε; 

 

Η καλύτερη εποχή να επισκεφθείτε την Κρακοβία είναι από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Η 

θερμοκρασία αυτή την περίοδο είναι ιδανική καθώς έχουν περάσει  οι χαμηλές θερμοκρασίες 

του χειμώνα. Ωστόσο, τον χειμώνα η χιονισμένη Παλιά Πόλη και οι περίπατοι δίπλα στο 

ποτάμι είναι βγαλμένα από παραμύθι. Αν το προτιμήσετε βέβαια είναι αναγκαίο να κρατάτε 

μαζί σας αρκετά ζεστό ρουχισμό. 

 

Κρακοβία-Θερμοκρασία   

Μήνας Ιαν Φλεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοεμ Δεκ 

Ελαχ (°C) -5 -4 1 4 9 12 14 13 9 5 0 -4 

Μεγ(°C) 1 2 8 14 19 22 24 24 18 14 6 2 

 

 

Με μία ματιά 

 
 Περπατήστε στη Παλιά Πόλη και ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα της. 

 Νοικιάστε μία άμαξα, καθώς η βόλτα στη πόλη με τα στολισμένα άλογα είναι 

μοναδική. 

 Ηρεμήστε σε ένα παγκάκι δίπλα στον ποταμό Βιστούλα 

 Ανακαλύψτε το εργοστάσιο Σίντλερ της ομώνυμης ταινίας, όπου σώθηκαν πολλοί 

Εβραίοι στο Ολοκαύτωμα 

 Ταξιδέψτε στην ιστορία με μία περιήγηση στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο 

Άουσβιτς 

 Κάνετε τα ψώνια σας στις πανέμορφη αγορά της κεντρικής πλατείας της Κρακοβίας 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Πολωνία 

 Γλώσσα: Πολωνικά 

 Ζώνη Ώρας: -1 

 Νόμισμα:  Ζλότι 

 Διάρκεια πτήσης: 2 ώρες και 25 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 
 

Χρήσιμες Πληροφορίες 
 

 Μετακινήσεις:  Η πόλη διαθέτει αξιοπρεπές δίκτυο αστικών συγκοινωνιών που 

περιλαμβάνει λεωφορεία και τραμ. Ιδανικά, ωστόσο, η Παλιά Πόλη γυρίζεται με τα 

πόδια. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης 

αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 
 

 Συνάλλαγμα:  Η Πολωνία αν και βρίσκεται στην ΕΕ δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης με 

αποτέλεσμα το νόμισμα της να είναι το Ζλότι(zł). Ωστόσο, στις κεντρικές πόλεις της, το 

ευρώ (€) χρησιμοποιείται κανονικά. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Πολωνικά 

Ζλότι από την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα 

Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Επιπλέον, μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη 

σχετική σήμανση 
 

 Επικοινωνία:  Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρειάζεται να καταβάλλετε 

επιπλέον ποσά για να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό είναι γνωστό ως 

«περιαγωγή». Για τις κλήσεις σας (σε κινητά και σταθερά τηλέφωνα), τα γραπτά 

μηνύματα που στέλνετε (SMS) και τις υπηρεσίες δεδομένων ισχύουν οι εγχώριες 

χρεώσεις, δηλαδή οι ίδιες τιμές που ισχύουν για τις κλήσεις, τα μηνύματα και τα 

δεδομένα στην Ελλάδα. 



Συνδυάστε το ταξίδι σας στη Κρακοβία με: 

 Βαρσοβία 

 Κατοβίτσε 

 Ζακοπάνε 

 Βερολίνο 

 Δρέσδη 

 Πράγα 
 

 

Δραστηριότητες 

 
1. Μεσαιωνική πλατεία 

Η πλατεία Rynek Glόwny  είναι από τις μεγαλύτερες 

μεσαιωνικές πλατείες του κόσμου, είναι γεμάτη 

τουριστικούς πάγκους. Στο μέσον της μεγάλης 

πλατείας  βρίσκεται το Sukiennice, μια μεσαιωνική 

αγορά υφασμάτων που ξαναχτίστηκε το 1555 και 

σήμερα φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα στη 

στοά του ισογείου και στον πρώτο όροφο το 

ομώνυμο ενδιαφέρον μουσείο με πίνακες 

Πολωνών ζωγράφων του 19ου αιώνα. Στην 

παλαιά αγορά είναι και η είσοδος προς τις 

υπόγειες μεσαιωνικές στοές, μέρος των οποίων έχει 

επίσης μετατραπεί σε μουσείο. Στην πλατεία, όλη 

την χρονιά βρίσκονται άμαξες και εντυπωσιακά 

στολισμένα άλογα, έτοιμα να σαν γυρίσουν σε 

όλη την Παλιά Πόλη. Ακόμα, την περίοδο των 

Χριστουγέννων, όλη η πλατεία όπως ονομάζεται, 

μεταμορφώνεται σε παραμυθένια αγορά., ενώ 

ποτέ δεν λείπουν οι άμαξες  

 

2. Εκκλησία της Αγίας Μαρίας 

Στην άκρη της πλατείας Rynek Glόwny  υψώνεται η 

επιβλητική βασιλική εκκλησία της Αγίας Μαρίας.  Η 

εντυπωσιακή εκκλησία της Κρακοβίας είναι 

φτιαγμένη σε γοτθικό ρυθμό, κτίστηκε το 1347 και 

το σημαντικότερο αρχιτεκτονικό της στοιχείο είναι οι 

δυο πύργοι σε διαφορετικό ύφος και διαφορετική 

ύψη. Έχει ύψος 80 μέτρα και είναι γνωστή για το 

ξύλινο τέμπλο του όποιο σκάλισε ο Φάιτ Στος. Από 

το καμπαναριό της εκκλησίας, κάθε μία ώρα, ειδικά 

επιφορτισμένος για το σκοπό αυτό τρομπετίστας 

παίζει μια απλή μελωδία που απλώνεται σε όλη την 

πλατεία. Η παράδοση αυτή έρχεται από τους 

μεσαιωνικούς χρόνους, οπότε λειτουργούσε ως 

προειδοποίηση για επερχόμενη επιδρομή από τους 

Οθωμανούς.  

 



3. Το κάστρο της Βαβέλ 

Το κάστρο της Βαβέλ ήταν κάποτε το σπίτι του 

βασιλιά της Πολωνίας από τον 13ο έως τον 17ο 

αιώνα. Σήμερα, το κάστρο αποτελεί εθνικό 

μουσείο που παρουσιάζει τον πλούσιο τρόπο 

ζωής του βασιλιά και της μοναρχίας. Αποτελείται 

από πέντε επιμέρους τμήματα μεταξύ των οποίων 

οι αίθουσες του παλατιού, τα ιδιαίτερα 

διαμερίσματα του βασιλιά, το θησαυροφυλάκιο 

και το οπλοστάσιο, έκθεση ασιατικής τέχνης και 

διάφορα άλλα εποχικά δρώμενα.  Η είσοδος στο 

Κάστρο και τους κήπους του είναι δωρεάν – 

εισιτήριο χρειάζεται για τους εσωτερικούς 

εκθεσιακούς χώρους. Η θέα του κάστρου από 

την κορυφή είναι περίφημη καθώς κόβει την 

ανάσα. 

4. Αλατωρυχεία Βιελίτσκα 

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα 

της Πολωνίας αφου συγκαταλέγεται στη λίστα 

της Unesco. Τα Αλατωρυχεία Wieliczka 

(Βιελίτσκα), τα δεύτερα αλατωρυχεία σε 

αρχαιότητα  της Ευρώπης, που απέχει µόλις 15 

χλµ. από την Κρακοβία, αποτελεί µια ξεχωριστή 

«µητρόπολη» στα έγκατα της γης. Μάλιστα η 

ιστορία του ξεπερνάει τα 700 χρόνια. Ο 

επισκέπτης χρειάζεται να κατέβει 350 σκαλοπάτια 

για να φτάσετε στα 135 µ. κάτω από την 

επιφάνεια της γης. Εκει θα έχει την ευκαιρία να 

συναντήσει 20 αίθουσες φτιαγμένες από αλάτι. 

Κάθε βήµα στην αλµυρή πολιτεία συγκλονίζει 

ενώ η µαγευτική περιήγηση θα κορυφωθεί στο 

συγκλονιστικό παρεκκλήσι St. Kinga µε τα 

πρωτότυπα «αλατούχα» έργα τέχνης! 

5. Άουσβιτς 

Ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της παγκόσμιας 

Ιστορίας γράφτηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 

του Άουσβιτς, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κρακοβία. 

Περνώντας το κατώφλι µε την κυνική επιγραφή «Arbeit 

macht Frei» (η εργασία απελευθερώνει), το στομάχι 

δένεται κόμπος. Μια ξενάγηση στην ιστορία και τα 

φρικτά εγκλήματα των Ναζί, µε κάθε τοίχο και κάθε 

ανατριχιαστικό «έκθεµα» να αποτελεί µάρτυρα της 

κτηνωδίας που είχε αποτέλεσµα τον θάνατο 1.100.000 

ανθρώπων στους θαλάµους αερίων και τα 

κρεµατόρια του στρατοπέδου. 

https://www.travelstyle.gr/category/europe/poland/


Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 Pierogi 

Από τα πιο παραδοσιακά πολωνικά πιάτα. 

Πρόκειται για τα πολωνικά ζυμαρικά, τα οποία 

γεμίζονται με υλικά όπως το κρέας, το ξινολάχανο, 

τα μανιτάρια. Χρησιμοποιούνται ακόμα φρούτα 

εποχής όπως φράουλες, βατόμουρα και κεράσια . 

Τα παραπάνω συνδυάζονται με τυρί κότατζ ή 

βραστές πατάτες με τηγανιτά κρεμμύδια. Τα Pierogi 

σερβίρονται παραδοσιακά τα Χριστούγεννα. 

  

 

 Πολωνικά μπισκότα – κρουασάν 

Τα περίφημα πολωνικά μπισκότα είναι το κάτι άλλο. 

Πρέπει να δοκιμάσετε τόσο εκείνα που φτιάχνονται 

από ζύμη όσο και εκείνα με τη σφολιάτα. Θα τα 

βρείτε γεμιστά με μαρμελάδα ή κρέμα.  

 

 

 

 

 

 Μίνι κρουαζιέρα στον ποταμό Βιστούλα 

Η εμπειρία μιας μίνι κρουαζιέρας στον ποταμό 

Βιστούλα ή Wisla όπως τον λένε οι Πολωνοί είναι 

επιβεβλημένη. Μπορείτε να επιλέξετε από τις μικρές 

βάρκες μέχρι μεγαλύτερα πλοία, στα οποία αν 

θέλετε θα γευματίσετε. Η κρουαζιέρα διαρκεί 

περίπου μία ώρα και το κόστος ανάλογα την 

εταιρεία κυμαίνεται γύρω στα 6 ευρώ το άτομο. Η 

εκκίνηση και επιστροφή γίνεται κάτω από το 

περίφημο και επιβλητικό κάστρο της Βαβέλ. 

 

 

 



 Συναυλίες κλασσικής μουσικής σε εκκλησιαστικούς χώρους 

Πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα στην 

Κρακοβία είναι η συμμετοχή σε συναυλίες 

κλασσικής μουσικής σε εκκλησιαστικούς χώρους. 

Η Πολωνία είναι μία χώρα έντονα δεμένη με τον 

χριστιανισμό και κυρίως τον καθολικισμό. Το ίδιο 

δεμένη με τον καθολικισμό είναι και η κλασσική 

μουσική, από στον οποίο χρωστάει πολλά. Είναι 

πραγματικά αρμονική η αίσθηση που σου δίνουν 

οι νότες σε ένα χώρο μου από μόνος του φέρνει 

αγαλλίαση στην ψυχή. Η πιο διάσημη εκκλησία για 

αυτή την δραστηριότητα είναι αυτή του Πέτρου και 

Παύλου στον κέντρο της Παλιάς Πόλης. 


