
 

 
 

 

 

 Πολωνία     

Όλομουτς – Κρακοβία - Βαρσοβία 
Ζακοπάνε - Αλατορυχεία Βιέλιτσκα - Άουσβιτς – Βρότσλαβ - Γούντζ 

Διανυκτέρευση στη «Μικρή Πράγα» της Τσεχίας - το Olomouc – Εκδρομή στο Ζακοπάνε 

7 μέρες   
 

1η μέρα : Αθήνα – Βιέννη - Όλομουτς 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας. Άφιξη στην 

Βιέννη και αναχώρηση για το Ολομουτς, την  απίστευτα γραφική πόλη στις όχθες του ποταμού Μοράβα 

στην ανατολική Τσεχία. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βραδινή βόλτα στην πόλη της μουσικής, 

καθώς σπουδαίοι μουσικοί συνθέτες όπως W. A. Mozart, ο Gustav Mahler ή ο Antonín Dvořák έμειναν και 

εργάστηκαν εδώ. Διαθέτει δεκάδες πινακοθήκες και μουσεία, αρχιτεκτονικά μνημεία (χτισμένα σε 

διαφορετικούς ρυθμούς), θέατρα και παραστάσεις μπαλέτων, καθώς και το δεύτερο αρχαιότερο 

πανεπιστήμιο της χώρας, το Παλάτσκι, που ιδρύθηκε το 1573 από το τάγμα Ιησουιτών μοναχών. Η πόλη 

έχει την ίδια γοητεία με την Πράγα –θεωρείται η μικρή Πράγα της Τσεχίας- χωρίς όμως τις ορδές των 

τουριστών. Θα πάμε στην πανέμορφη πλατεία Horni Namesti με το αστρονομικό ρολόι και την γοτθική 

στήλη της Αγίας Τριάδας. 

 

2η μέρα: Όλομουτς - Κρακοβία 
Πρωινό και αναχώρηση για το Άουσβιτς όπου θα δούμε από κοντά τα γερμανικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης αιχμαλώτων στη διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου, το στρατόπεδο εξόντωσης  

Birkenau καθώς και το μουσείο με τα ντοκουμέντα. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας καταλήγουμε στην 

πανέμορφη Κρακοβία . Μετά την εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μία πρώτη γνωριμία με τη νυχτερινή πόλη  

παρέα με τον συνοδό της εκδρομής. Το βράδυ σας προσφέρουμε ένα δείπνο σε εστιατόριο με 

παραδοσιακή ορεινή κουζίνα και ζωντανή μουσική. 

 

3η μέρα : Κρακοβία  - Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα 
Σήμερα Θα ξεναγηθούμε στην Κρακοβία, από τις πιο όμορφες αναγεννησιακές πόλεις που σώζονται μέχρι 

σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την κεντρική πλατεία, τη μεγαλύτερη μεσαιωνική της χώρας, η οποία 

κατασκευάστηκε το 1257 και το πανεπιστήμιο Jagelonian δεύτερο αρχαιότερο στην κεντρική Ευρώπη και 

έδρα του Κοπέρνικου, ιδρυθέν το 1364. Θα συνεχίσουμε για το λόφο Βάβελ όπου ήταν κατοικία και 

φρούριο των Βασιλέων της Πολωνίας. Το μεσημέρι αναχώρηση  για τη  Βιελίτσκα με τα αλατωρυχεία της, 

τα οποία λειτουργούν εδώ και 700 χρόνια και συμπεριλαμβάνονται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς 

της Ουνέσκο. Θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε καταπληκτικά γλυπτά από αλάτι μεταξύ των οποίων και 

ο ναός της Αγίας Κίνγκας λαξευμένος 90 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Επιστροφή στην 

Κρακοβία. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.  

 

4η μέρα : Κρακοβία  -Ζακοπάνε - Κρακοβία 
Πρωινό και  εκδρομή στην ορεινή κωμόπολη Ζακοπάνε στα Καρπάθια. Σε απόσταση 110χιλ από την 

Κρακοβία θα βρεθούμε σε ένα Αλπικό τοπίο με την χαρακτηριστική αρχιτεκτονική  τα γραφικά ξύλινα 

εκκλησάκια, την παραδοσιακή κουζίνα με τα υπέροχα τυροκομικά, τη μουσική και το περιβάλλον των 

ορεσίβιων κατοίκων. Θα δούμε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του άλματος σκι και φυσικά θα 

απολαύσουμε τον κεντρικό πεζόδρομο Κρουπόβκι με την ασταμάτητη  κίνηση πριν ανέβουμε με το 

τελεφερίκ στη κοσμοπολίτικη πλαγιά Γκουμπαλόβκα με την ανεπανάληπτη θέα και τις εντυπωσιακές 

ψησταριές. Επιστροφή στην Κρακοβία και σύντομη επίσκεψη στην Εβραική συνοικία Καζιμιέρζ με τις 

συναγωγές, τα σπίτια των παλιών αστικών Εβραϊκών οικογενειών και τη μποέμ ατμόσφαιρα που 

δημιουργούν τα δεκάδες μπαράκια σήμερα. 

 

5η μέρα : Κρακοβία  -  Βρότσλαβ 
Μετά το πρωινό θα  αναχωρήσουμε για  το Βρότσλαβ. Άφιξη και γνωριμία με την όχι τόσο γνωστή πόλη 

του Βρότσλαβ χτισμένη πάνω στον ποταμό Όντερ. θα δούμε το γοτθικό δημαρχείο, τον ναό του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, το Κολέγιο των Ιησουιτών, όπου σήμερα στεγάζεται το πανεπιστήμιο, και την 

βιβλιοθήκη του Οσολίν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 



 

 
 

6η μέρα : Βρότσλαβ– Γούντζ – Βαρσοβία 
Πρωινό και και αναχώρηση για την πόλη Γούντζ. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη που γεννήθηκε η βιομηχανία. 

Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις βιοτεχνίες του 19ου αιώνα, τεράστια εντυπωσιακά παλαιά εργοστάσια 

που λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα καθώς και παλάτια/οικίες των βιομηχάνων.  Θα δούμε επίσης τον 

καθεδρικό ναό της πόλης καθώς και την πάντα ζωντανή κεντρική οδό Πιοτρκόβσκα. Μετά την περιήγησή 

μας, θα αναχωρήσουμε για την  πρωτεύουσα της Πολωνίας. Άφιξη στην Βαρσοβία 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. 

 

7η μέρα : Βαρσοβία - Αθήνα 
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 

υπερσύγχρονο γήπεδο που  φιλοξένησε  το EURO 2012. Στη συνέχεια  μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 

πτήση της επιστροφής για την Αθήνα 

 

Περιλαμβάνονται :  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα- Βιέννη - Αθήνα με την Aegean Airlines 

 Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4*  

 Πρωινό καθημερινά 

 3 γεύματα / δείπνα (συμπεριλαμβανομένου του δείπνου με ζωντανή μουσική) 

 Μετακινήσεις, Ξεναγήσεις, Εκδρομές, περιηγήσεις με ασφαλή πούλμαν, όπως αναφέρονται  

 Έμπειρος Αρχηγός/συνοδός  

 Ασφάλεια Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης 

 Φ.Π.Α.  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €  

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
 

Αναχωρήσεις 

 

06/04/18 

                   

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο 4* 

Δίκλινο 645 € 

Επιβ. Μονόκλινου 210 € 

Παιδί (έως 12 ετών) ---- 

Φόροι Αεροδρομίων 150 €  

 

Ενδεικτικά ξενοδοχεία : 
Olomouc : Hotel Olomouc or similar 

Krakow  :   Hotel Golden Tulip City Center 4* or similar 

Wroclaw  : Hotel Haston 4* or similar 

Warsaw :   Hotel Novotel Warszawa Airport 4* or similar 

 

Βαρσοβία   

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. 



 

 
 

Άουσβιτς  

 Σαν κινηματογραφικό σκηνικό, μία διαφορετική “ξενάγηση” στα ζωντανά μνημεία της ανθρώπινης θηριωδίας. 

Κρακοβία  

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. 

 

Ενδεικτικές Πτήσεις με την Aegean Airlines 

Από Προς Αναχώρηση Άφιξη Πτήση 

  Αθήνα Βιέννη 14.40 16.00 A3 862 

Βαρσοβία  Αθήνα 18.10 21.45 A3 873 

 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά.  

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

πρόσθετη κλίνη (extra bed – ράντζο). 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γο-

νέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώ-

πη. 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.  

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά  και μία αποσκευή μέχρι 23 κιλά  
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