
 

 
Γιάπκεια: 6 εκέξεο 

Ανασωπήζειρ: 26/02, 05,12 & 26/03 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
ΒΑΡΟΒΙΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΟΤΒΙΣ – ΑΛΑΣΩΡΤΥΔΙΑ ΒΙΔΛΙΣΚΑ 

 

Ένα ηαξίδι-οδοιποπικό ζηην Πολωνία, ζηιρ βαζικέρ ηηρ πόλειρ, ηην ενδοσώπα ηηρ και ηα 

ζπάνια μνημεία ηηρ. Με ηο ππόγπαμμα αςηό, απολαμβάνοςμε μια ολοκληπωμένη πεπιήγηζη 

ζηιρ δύο πανέμοπθερ πόλειρ, ηην ππωηεύοςζα Βαπζοβία και ηο πνεςμαηικό και θπηζκεςηικό 

κένηπο ηηρ σώπαρ, ηην Κπακοβία. Παπάλληλα, επιζκεπηόμαζηε ηον ιζηοπικό σώπο ηος 

Άοςζβιηρ καθώρ και ηα πεπίθημα αλαηωπςσεία ηηρ Βιελίηζκα. 

 

Ππόγπαμμα Δκδπομήρ  

 
1η  ημέπα: Αθήνα – Βαπζοβία- Κπακοβία 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη απεπζείαο πηήζε γηα Βαξζνβία. Άθημε θαη νδηθή 

κεηαθίλεζε ζηελ Κξαθνβία,  ην αηώλην πλεπκαηηθό θαη ζξεζθεπηηθό θέληξν ηεο ρώξαο, πνπ 
ηαπηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ηεο Πνισλίαο. Σν πξώην νρπξό θηίζηεθε ζηνλ ιόθν Βάβει, 

θαη ζηαδηαθά ε πόιε απιώζεθε ζηελ θνηιάδα ηνπ Βηζηνύια, ελώ θηίζηεθαλ παλεπηζηήκηα θαη 
εθθιεζίεο, αληηθαηνπηξίδνληαο ηνλ πινύην ησλ κεζαησληθώλ βαζηιείσλ. Η Κξαθνβία απνηειεί 
ηνλ ζεκαληηθόηεξν πόιν έιμεο γηα ηνπο ζπληεξεηέο κλεκείσλ πνπ θζάλνπλ από όιν ηνλ 

θόζκν γηα ηελ αλαπαιαίσζε θαη ζπληήξεζε ησλ πνιπάξηζκσλ αλαγελλεζηαθνύ θαη 
λενθιαζηθνύ ξπζκνύ νηθνδνκεκάησλ ηεο, πνπ γίλεηαη ζε θάζε θηίξην κε επηζηεκνληθή 

αθξίβεηα θαη κεγάιεο δαπάλεο, ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη ην Πνισληθό θξάηνο καδί κε ηελ 
UNESCO.  Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2η ημέπα: Κπακοβία – Ξενάγηζη πόληρ  
Μεηά ην πξσηλό καο ζα μεθηλήζεη ε μελάγεζή καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνία ζα δνύκε  ηνλ 

ιόθν Βάβει θαη ηε γνηζηθνύ ξπζκνύ κεηξόπνιε, όπνπ γηλόηαλ ε ζηέςε θαη ν εληαθηαζκόο 
ησλ Πνισλώλ Βαζηιέσλ. πλερίδνπκε ηελ πεπιπαηηηική μαρ ξενάγηζη πξνο ηελ θεληξηθή 
πιαηεία Ρύλεθ Γθιόβλπ, ηε κεγαιύηεξε κεζαησληθή πιαηεία ηεο Δπξώπεο, βιέπνπκε ηνλ 

πύξγν ηνπ Γεκαξρείνπ, ηελ παιαηά πθαζκαηαγνξά νπηζέληηζε, θαη παξαηεξνύκε ηα θηίξηα 
ησλ παιηώλ παλεπηζηεκίσλ όπνπ θνίηεζε ν πεξίθεκνο Πνισλόο αζηξνλόκνο Νηθόιανο 

Κνπέξληθνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ζα δνύκε πνιιά ελδηαθέξνληα θηίξηα, ζηνέο, 
γξαθηθά θαθέ θαη καγαδάθηα. πλερίδνπκε πξνο ηα ηείρε Μπάξκπηθαλ θαη από εθεί 
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αλαρσξνύκε γηα ηελ παιηά εβξατθή ζπλνηθία Κάδηκηξηδ, πνπ απνηέιεζε ην ζθεληθό γηα ηα 
γπξίζκαηα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο «Η ιίζηα ηνπ ίληιεξ». ηε ζπλέρεηα κεηαβαίλνπκε 

ζην μελνδνρείν καο. Άθημε, ηαθηνπνίεζε θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

3η ημέπα: Κπακοβία – Αλαηωπςσεία Βιελίηζκα – Κπακοβία 
Αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ηα ζπάληα αιαησξπρεία ηεο Βιελίηζκα (Wieliczka), πνπ έρνπλ 
κεηαηξαπεί ζε ρώξν ηέρλεο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν Μλεκείσλ Παγθόζκηαο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ηα γιππηά 
από αιάηη θαζώο θαη ην καγεπηηθό παξεθθιήζη ηεο Αγίαο Κίλγθα, θηηαγκέλν από 20.000 

ηόλνπο αιάηη, ζηνπο ππόγεηνπο ρώξνπο ηνπ νξπρείνπ. Γελ ππάξρεη άιιν ηζάμην θαη ηόζν 
θαινδηαηεξεκέλν αιαησξπρείν ζηνλ θόζκν ζε ό,ηη αθνξά ηελ έθηαζε, ηε γξαθηθόηεηα ησλ 
ζηνώλ θαη ηνλ παιηό εμνπιηζκό ησλ νξπρείσλ. Μεηά ηελ επίζθεςή καο θαη ηελ αγνξά ησλ 

ζρεηηθώλ αλακλεζηηθώλ από αιάηη, ζα επηζηξέςνπκε ζηελ Κξαθνβία. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4η ημέπα: Κπακοβία – Άοςζβιηρ –Βαπζοβία 
Νσξίο ην πξσί αλαρσξνύκε γηα ην ζύγρξνλν κλεκείν βαξβαξόηεηαο θαη αλζξώπηλεο θξίθεο: 
ηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο ζην Άνπζβηηο, όπνπ βξήθαλ ηνλ ζάλαην πεξηζζόηεξνη από 

4.000.000 άλζξσπνη, 28 δηαθνξεηηθώλ εζλνηήησλ. Οη Πνισλνί ην απνθαινύλ «ην 
κεγαιύηεξν αόξαην λεθξνηαθείν ζηνλ θόζκν» θαη δπζηπρώο δελ έρνπλ άδηθν. ηελ 

επίζθεςή καο ζα έξζνπκε θαη ζηνπο δύν ρώξνπο Άνπζβηηο Ι θαη Άνπζβηηο ΙΙ ή Μπίξθελανπ 
(Birkenau), όπνπ ζα δνύκε πνιινύο από ηνπο ρώξνπο πνπ δηαζώδνληαη, ην κλεκείν ηνπ 

Οινθαπηώκαηνο ζην Μπίξθελανπ θαζώο θαη ξεαιηζηηθέο πεξηγξαθέο ηεο λαδηζηηθήο 
ζεξησδίαο. πλερίδνπκε κε πξννξηζκό ηελ πξσηεύνπζα ηεο Πνισλίαο, ηε Βαπζοβία. Άθημε 
θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. 

 
5η ημέπα: Βαπζοβία (1η ξενάγηζη) 

Η Παιηά πόιε ηεο Βαξζνβίαο κπνξεί λα κνηάδεη 200 εηώλ αιιά είλαη κόιηο 70 εηώλ… ν ιόγνο 
είλαη ε νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηεο θαηά ηνλ ΒΠΠ’ όηαλ ν Χίκιεξ δηέηαμε ηελ ηζνπέδσζε 
ηεο πόιεο θαη ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ θαηνίθσλ. Η απνθαηάζηαζή ηεο όκσο βαζηζκέλε ζε 

πίλαθεο θαη ζθίηζα ηνπ 18νπ αηώλα ήηαλ ηόζν αθξηβήο θαη εληππσζηαθή πνπ βξαβεύηεθε από 
ηελ UNESCO θαη εληάρηεθε ζηνλ θαηάινγν ησλ Μλεκείσλ Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο. 

πλδπάδνληαο αξκνληθά ην παιηό κε ην λέν, ε Βαξζνβία είλαη κηα  πόιε έθπιεμε θαη άμηα 
ζαπκαζκνύ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

6η ημέπα: Βαπζοβία (2η ξενάγηζη) -Αθήνα 
ηε δεύηεξε μελάγεζή καο, ζπλερίδνληαο ζηελ Βαζηιηθή Οδό, από όπνπ θαηεπζπλόκαζηε 

πξνο ην Παλάηι Lazienski  (ην  παιάηη ζην λεξό, επίζθεςε εμσηεξηθά) όπνπ ζηεγάδεηαη ην 
ππέξνρν κλεκείν ηνπ νπέλ, ην θαηαπξάζηλν πάξθν κε ηελ εληππσζηαθή ιίκλε θαζώο θαη ην 
νκώλπκν παιάηη, ζεξηλή θαηνηθία ηνπ ηειεπηαίν βαζηιηά ηεο Πνισλίαο. Καηά ηε δηαδξνκή ζα 

ζαπκάζνπκε ην κεγάιν ζέαηξν ηεο Βαξζνβίαο, ην κλεκείν ηνπ αγλώζηνπ ζηξαηηώηε, ηνπο 
αμνληθνύο θήπνπο, ην κλεκείν ηεο εμέγεξζεο ηνπ γθέην ηεο Βαξζνβίαο πνπ δεζπόδεη 

πεξήθαλν έμσ από ην Δβξατθό κνπζείν, θαζώο θαη ην γεηηνληθό καο Παιάηη Σερλώλ θαη 
Δπηζηεκώλ. πλερίδνπκε κε επίζθεςε ζην Δθνικό Μοςζείο ηεο Βαξζνβίαο, έλα από ηα 
κεγαιύηεξα κνπζεία ηεο ρώξαο, κε κηα πινύζηα ζπιινγή από αξραία ηέρλε (Αηγππηηαθή, 

Διιεληθή, Ρσκατθή) από πεξίπνπ 11.000 αληηθείκελα. Δπίζεο εθηίζεηαη κηα αλαιπηηθή 
ζπιινγή ζπν Πνισληθή δσγξαθηθή από ηνλ 16ν αηώλα θαη κηα ζπιινγή από μέλνπο 

δσγξάθνπο (Ιηαινύο, Γάιινπο, Οιιαλδνύο, Γεξκαλνύο θαη Ρώζνπο). Σν κνπζείν είλαη επίζεο 
θαη ζπίηη κηαο εληππσζηαθήο λνκηζκαηηθήο ζπιινγήο θαη εθαξκνζκέλεο ηέρλεο. Άλνημε ηηο 
πύιεο ηνπ ην 1862, αρηθά σο «κνπζείν θαιώλ ηερλώλ ηεο Βαξζνβίαο» θαη κεηνλνκάζηεθε ζε 

εζληθό κνπζείν ην 1916.  ηε ζπλέρεηα, κεηάβαζε ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε 
επηζηξνθήο (αθήλνπκε ηα δσκάηηά καο ζηηο 12:00- Check out). 
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           Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Πεπιλαμβάνονηαι: 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα – Βαξζνβία – Αζήλα κε Aegean Airlines 
 Γηακνλή ζην θαηαπιεθηηθό θεληξηθό μελνδνρείν Westin 5* ζηε Βαξζνβία θαη ζε 

μελνδνρείν 4* sup. ζηελ Κξαθνβία. 
 Ξελάγεζε ζε Βαξζνβία & Κξαθνβία  

 Δπίζθεςε ζηα κνλαδηθά αιαησξπρεία ηεο Βηειίηζθα (πεξηιακβάλεηαη ε είζνδνο). 
 Δπίζθεςε ζην Άνπζβηηο (πεξηιακβάλεηαη πξναγνξαζκέλε είζνδνο). 
 Διιελόθσλνο ζπλνδόο – Ξελαγόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Οη θόξνη ησλ πόιεσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ. 
 

 

Γεν πεπιλαμβάνονηαι 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά & επηπιένλ 

παθέην αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα : € 295 

 Δίζνδνη ζε αμηνζέαηα θιπ., εθηόο από ην Άνπζβηηο, ηα αιαησξπρεία, πνπ είλαη εληόο ηεο 

ηηκήο. 

 

 

Πηήζειρ με Aegean Airlines 

Α3 870  26/02/22 ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΟΒΙΑ  09.00 -10.40 

Α3 873 03/03/22 ΒΑΡΒΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ  17.40-21.10 

Α3 870 05/03/22 ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΟΒΙΑ  09.00- 10.40 

Α3 873 10/03/22 ΒΑΡΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ  17.40 – 21.10 

Α3 870 12/03/22 ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΟΒΙΑ  09.00- 10.40 

Α3 873 17//03/22 ΒΑΡΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ  17.40 -21.10 

Α3 870 26/03/22 ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΟΒΙΑ  09.00- 10.40 

Α3 873 31/03/22 ΒΑΡΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ  18.15 – 21.40 

 
  

 

Ανασώπηζη 2κλινο 1κλινο 
Παιδική ηιμή 

(2-12 εηών) 

26/02, 05,12 & 26/03 

6ήμεπο  
€ 499 € 749 € 499 


