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ΠΟΛΩΝΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ 
 

Διανυκτερεύσεις: Κρακοβία (2), Βαρσοβία (3) σε επιλεγμένα 4* ξενοδοχεία 

ΟΙ δυο πιο αξιόλογες πόλεις της Πολωνίας, Βαρσοβία και Κρακοβία αποτελούν ένα μοναδικό 

κράμα αρχιτεκτονικής  
 

Πτήσεις με LOT: 

LO172  Λάρνακα – Βαρσοβία 03:40 – 06:10 

LO171  Βαρσοβία – Λάρνακα 22:30 – 02:55 (επόμενη μέρα) 
 

Τελικές τιμές ανά άτομο: 

14/07, 21/07, 28/07  Δίκλινο €800 / Μονόκλινο   €975 / Παιδί €615 

04/08, 11/08, 18/08  Δίκλινο €825 / Μονόκλινο €1010 / Παιδί €630 
 Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις και πληρωμή προκαταβολής 30% μέχρι 10/04/2019. 

 Αποκλειστικά για τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων με τις πιο πάνω 

τιμές, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 Τιμή παιδιού ισχύει όταν μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες. 

 

1η Μέρα: Λάρνακα – Βαρσοβία – Τσεστόχοβα  – Κρακοβία 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Βαρσοβία. Άφιξη, παραλαβή 

από τους αντιπροσώπους μας και αναχώρηση προς Κρακοβία, με στάση στην Τσεστόχοβα, 

θρησκευτική πρωτεύουσα της χώρας. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Γιάσνα Γκούρα με την 

περίφημη εικόνα της Μαύρης Μαντόνας. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στην Τσεστόχοβα. 

Συνεχίζουμε για τον τελικό μας προορισμό την Κρακοβία. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 

τακτοποίηση δωματίων. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Διανυκτέρευση. 
 

2η Μέρα: Κρακοβία – Ξενάγηση 

Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Η Κρακοβία είναι μια από τις παλαιότερες και πιο 

όμορφες πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από την Παλιά πόλη με την αγορά και 

την κεντρική πλατεία Ρύνεκ Γκλόβνυ, που είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, 

περιτριγυρισμένη από καφετέριες και εστιατόρια. Στη συνέχεια, θα δούμε την Εκκλησία Μοριάτσκι, 

το λόφο Βαβέλ με το Βασιλικό Κάστρο όπου δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός Βαβέλ, του 14ου αιώνα. 

Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το γοτθικού ρυθμού Πανεπιστήμιο Γιαγκελόνιαν, δεύτερο 

παλαιότερο της Ευρώπης. Σας προτείνουμε για το υπόλοιπο της μέρας να επισκεφτείτε το 

μεγαλύτερο εμπορικό κατάστημα της πόλης Galeria Krakowska για ψώνια. Το βράδυ, θα έχουμε 

δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο με φολκλορικό πρόγραμμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση.  
 

3η Μέρα: Κρακοβία – Αλατωρυχεία Βιελίτσκα – Άουσβιτς – Βαρσοβία 

Πρόγευμα και αναχώρηση με τις αποσκευές μας για τελικό προορισμό μας την Βαρσοβία. 

Καθοδόν, θα επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία Βιελίτσκα, ένα από τα αρχαιότερα ορυχεία στον 

κόσμο, που βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε φανταστικές 

δημιουργίες από αλάτι, όπως Εκκλησίες σκαλισμένες, φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα 

υποστυλώματα, πολλά μέτρα κάτω από την γη και σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνά τους 

15οC. Επίσης, στην διαδρομή θα επισκεφθούμε το Άουσβιτς, το μεγαλύτερο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης των Ναζί, αιχμαλώτων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και τώρα μουσείο του 

Ολοκαυτώματος. Συνεχίζουμε για την Βαρσοβία. Άφιξη και τακτοποίηση δωματίων. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  
 

4η Μέρα: Βαρσοβία – Ξενάγηση 

Πρόγευμα και ξενάγηση της πόλης. Η πόλη της Βαρσοβίας είναι γεμάτη αξιοθέατα και μνημεία 

πολιτισμού, τέχνης, τα οποία αν και καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, ανοικοδομήθηκαν με πιστή αντιγραφή. Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, στη δυτική 
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όχθη του ποταμού Βιστούλα. Η κεντρική πλατεία είναι διακοσμημένη με γοτθικού, μπαρόκ και 

αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια και είναι πάντα πολυσύχναστη. Θα δούμε τη Βασιλική πλατεία 

του κάστρου με τη Στήλη του Ζίγκμουντ, την πλατεία της Νίκης με τα επιβλητικά κυβερνητικά 

κτίρια, το μνημείο Ηρώων του Γκέτο, την ‘Σειρήνα’, έργο του γλύπτη Κονιέτσκι, που είναι το 

σύμβολο της πόλης και τέλος το παλιό κάστρο Λαζένσκι, ένα συγκρότημα παλατιών και 

πάρκων της Βαρσοβίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 
 

5η  Μέρα: Βαρσοβία – Παλάτι Βιλάνοβ – Πολυκατάστημα  

Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ιστορικό Παλάτι Βιλάνοβ, το οποίο βρίσκεται στην ομώνυμη 

περιοχή, δήμος κοντά στην πόλη της Βαρσοβίας. Το παλάτι είναι 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. 

Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ‘Zlote Tarasy’ όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο 

για ψώνια, καφέ ή και γεύμα προαιρετικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.   
 

6η-7η Μέρα: Βαρσοβία – Λάρνακα 

Πρόγευμα και ελεύθερο μέχρι την ώρα της μεταφοράς στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την 

πτήση της επιστροφής. Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας τα ξημερώματα της 7ης μέρας. 
 

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βαρσοβία-Λάρνακα με Lot. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

 Αποσκευή 23 κιλά και μικρή χειραποσκευή 8 κιλά. 

 Επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα στην Βαρσοβία και Κρακοβία. 

 4 γεύματα/δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 1 δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με φολκλορικούς χορούς. 

 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.  

 Τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός / ξεναγός.  

 Τοπικοί ξεναγοί όπου χρειάζεται. 

 Είσοδος στο μουσείο του Άουσβιτς και ακουστικά.  

 Δημοτικός φόρος των ξενοδοχείων στην Κρακοβία. 

 Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Ποτά στα γεύματα. 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

 Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

 Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά. 

 Φαγητό στην πτήση. 

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

Σημειώσεις:  

 Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραλειφθεί 

καμία υπηρεσία. 

 Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης των ταξιδιωτικών πακέτων βάσει των όρων και 

κανονισμών.  


