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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ- ΝΙΣ
Αναχωρήσεις: 22/07 & 16/08

10 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: Αθήνα – Νις.
Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα για Νις. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και γνωριμία με την πόλη.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Νις - Βουδαπέστη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη στο «Μαργαριτάρι του Δούναβη», την πανέμορφη
Βουδαπέστη η οποία μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να την γνωρίσουμε. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Δείπνο. Μετά το δείπνο σας προτείνουμε( προαιρετικά )μια μαγευτική
κρουαζιέρα στο Φωταγωγημένο Δούναβη συνοδεία του ξεναγού μας. Μέσα από το πλοιάριο θα
θαυμάσετε τα μεγαλοπρεπή κτήρια και τα εντυπωσιακά αξιοθέατα της πανέμορφης Βουδαπέστης.
Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση) - Κρακοβία
Πρωινό και πανοραμική ξενάγηση. Θα επισκεφτούμε τη μεγάλη Πλατεία των Ηρώων, τη λεωφόρο
Αντράσι, την Όπερα και το Κοινοβούλιο. Θα κινηθούμε κατά μήκος του Δούναβη, όπου θα
θαυμάσουμε τις όμορφες γέφυρες και το Νησί της Μαργαρίτας. Έπειτα, θα περάσουμε στην πλευρά της
Βούδας για να επισκεφτούμε τον Πύργο των Ψαράδων και τον Λόφο του Γκέλερτ. Αναχωρούμε για την
Κρακοβία. Άφιξη το βράδυ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Κρακοβία (ξενάγηση) - Άλατωρυχεία Βιελίτσκα
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην Κρακοβία. Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό
Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν κ.ά. Το μεσημέρι θα
επισκεφτούμε τα μοναδικά στο είδος τους αλατωρυχεία στην περιοχή Βιελίτσκα. Οι υπόγειες στοές με
τις σκαλιστές εκκλησίες πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα
των στοών είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής. Επιστροφή στην Κρακοβία και
απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Βρότσλαβ
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην Κρακοβία, αφήνουμε σήμερα την Νότια Πολωνία και
κατευθυνόμαστε στο μουσειακό χώρο Άουσβιτς, από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των
Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου
Πολέμου. Συνεχίζοντας κατευθυνόμαστε στη δυτική πλευρά της χώρας, στη περιοχή της Σιλεσίας και
στην πρωτεύουσά της, το Βρότσλαβ. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
6η ημέρα: Βρότσλαβ - Βαρσοβία
Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Όντερ στη δυτική Πολωνία, το Βρότσλαβ είναι μια πόλη βγαλμένη
από τα παραμύθια. Τα μεγάλα πάρκα, τα γοτθικά πολύχρωμα κτίρια και τα κομψά αρχοντικά
υπόσχονται ένα μαγευτικό ταξίδι, στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και πρωτεύουσα της
διοικητικής περιφέρειας της Κάτω Σιλεσίας. Θα περιπλανηθούμε στην κεντρική πλατεία Rynek, τη
δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας. Θα δούμε το παλιό δημαρχείο και την εκκλησία της Αγίας Βασιλικής
από όπου έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε τη θέα από το παρατηρητήριο του πύργου της. Το νησί
του καθεδρικού ή Ostrów Tumski είναι το παλαιότερο τμήμα της πόλης και ο καθεδρικός του

χρονολογείται από τα μέσα του 10ου αιώνα. Αμέσως μετά αναχωρούμε για τη Βαρσοβία. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας δείπνο, διανυκτέρευση.
7η ημέρα: Βαρσοβία (ξενάγηση)
Η ιστορική πόλη της Βαρσοβίας περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, βρίσκεται στον κατάλογο της
πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο έλξης
για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Στην πρωινή ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων την
κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, που
τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac
Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι
Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει
την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της
πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο, κ.α. Το απόγευμα ελεύθερο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
8η ημέρα: Βαρσοβία - Μπρατισλάβα
Αφήνουμε την Πολωνία για τη γειτονική Σλοβακία. Άφιξη στη Μπρατισλάβα και ελεύθερος χρόνος για
γνωριμία με την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της κεντρικής Ευρώπης, χτισμένη στις όχθες του Δούναβη
και πολύ κοντά στα σύνορα της Αυστρίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
9η ημέρα: Μπρατισλάβα- Νίς
Πρωινό και αναχώρηση για Νίς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η ημέρα: Νίς– Θεσσαλονίκη – Αθήνα (850χλμ): Πρωινό και αναχώρηση, διέλευση συνόρων,
περνώντας έξω από την Θεσσαλονίκη και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στην Αθήνα το βράδυ,
έχοντας τις καλύτερες αναμνήσεις.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 610 €

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup & 4*
• Ημιδιατροφή ( 9 πρωινά & 9 Δείπνα)
• Αρχηγός/Συνοδός εκδρομής,
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φπα
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και όπου απαιτείται,
φόρος ξενοδοχείων καταβλητέα τοπικά, Προσωπικά έξοδα, ποτά, φιλοδωρήματα, ότι είναι προαιρετικό,
και δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα,
*Η διανυκτέρευση μπορεί να γίνει στο Παρασίν ή Κρούσεβατς αντί Νις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 9 ΗΜΕΡΕΣ

