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1η Μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ξενάγηση 
Αναχώρηση από το Ηράκλειο νωρίς το πρωί και άφιξη στην Κρακοβία µέσω ενδιάµεσου σταθµού. Άφιξη και 
επιβίβαση στα λεωφορεία µας και ξεκινάµε την ξενάγησή µας στη Βασιλική Πόλη, το κόσµηµα της Πολωνίας, 
την Κρακοβία, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2000, τη µοναδική πόλη της Πολωνίας που δεν 
καταστράφηκε από τους βοµβαρδισµούς κατά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Θα ξεκινήσουµε από το κάστρο 
Wawel  µέσα στο κάστρο θα µεταφερθούµε νοερά σε µία άλλη εποχή. Λιθόστρωτα δροµάκια , πολεµίστρες , 
κανόνια µεσαιωνικά κτίρια από την µία αλλά και Βασιλιάδες ευγενής και σκοτεινές συνωµοσίες . Στον 
επιβλητικό καθεδρικό ναό του κάστρου µε την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική αναπαύονται Βασιλιάδες , Εθνική 
Ήρωες , πρόεδροι του Κράτους αλλά και ονοµαστή λογοτέχνες . Θα δούµε το παρεκκλήσι του Σιµιγούνδου µε 
τον ολόχρυσο τρούλο . Μην ξεχάσουµε να κάνουµε µία στάση στη << Σπηλιά του ∆ράκου >> . Στα άδυτα της 
σπηλιάς θα οδηγηθούµε µέσα από µία τεράστια ελικοειδή σκάλα που θα µας κατεβάσει στο άνοιγµα της 
σπηλιάς . Μόλις βγούµε από την µυθική σπηλιά  φωτογραφηθείτε δίπλα στο άγαλµα του δράκου που ανά 
µερικά λεπτά βγάζει φλόγες από το στόµα. Ακολουθούµε την λεγόµενη << Βασιλική οδό >>  από το κάστρο 
Wawel προς την καρδιά της πόλης για να γνωρίσουµε την όµορφη  Κρακοβία. Την εντυπωσιακή µεσαιωνική 
πλατεία , τα αξιοθέατα δεν έχουν τελειωµό . Πρόκειται για  την µεγαλύτερη πλατεία της Ευρώπης , που 
περιτυλίγονται από άριστα διατηρηµένα κτήρια µοναδικής αρχιτεκτονικής . ∆είτε την στοά µε τις καµάρες που 
στεγάζουν µαγαζιά λαϊκής τέχνης  , τον Ναό Mariacku µε τα διαφορετικά καµπαναριά , που κάθε ώρα βγαίνει 
ο σαλπιγκτής . Μέσα στο ναό και πίσω από την Αγία Τράπεζα επίχρυσο τρίπτυχο τίτλο 11Χ13 µέτρα. Θα δούµε 
το ∆ηµαρχείο ένα κτήριο του 15ου αιώνα . Το τι θα δούµε δεν περιγράφετε . Χρόνος ελεύθερός για καφέ  
,µεταφορά στο ξενοδοχείο µας τακτοποίηση στα δωµάτιά µας . ∆ιανυκτέρευση.  
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2η ΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – Αλατωρυχεία Βιελίτσκα - Αουσβίτς – Μπιρκενάου (69,9χλµ) 

Μετά από ένα καλό πρωινό , ξεκινάµε για να επισκεφθούµε τα 
διάσηµα αλατωρυχεία . Χωρισµένη κατά οµάδες και µε ξεναγό 
του αλατωρυχείου , περπατώντας 3,5 χιλ. και σε βάθος 64 έως 
135 µέτρα θα µας οδηγήσει ανάµεσα στα πιο όµορφα σπήλαια , 
παρεκκλήσια , υπόγεια ποτάµια , λίµνες γραφικές εκκλησίες , 
και αγάλµατα . Ιδιαίτερο εντυπωσιακό είναι το παρεκλήσιο του 
ευλογηµένου Κίνγκα ένας ναός διαστάσεων 54 µέτρα επί 17 και 
ύψος 12 µέτρα . Αγάλµατα , οµοιώµατα του Ιησού , πάγκοι Αγίας 
Τράπεζας , πολυέλεοι όλα σκαλισµένα πάνω στο αλάτι . Αλλά το 
πιο αξιόλογο ανάγλυφο είναι ο Μυστικός ∆είπνος του Λεονάρντο 

Ντα Βίτσι . Εννέα επίπεδα υπόγεια που φθάνουν σε βάθος 327 µέτρα και µήκος 300 χιλιόµετρα , 2040 
αίθουσες . Αίθουσες συναυλιών , εστιατόρια , φυσιοθεραπεύτηρια , µαγαζάκια µε σουβενίρ όλα αυτά κατέβαλαν 
να έχει συµπεριληφθεί στο κατάλογο των Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς .∆ιάρκεια ξενάγησης 2 µε 3 ώρες 
. Επιστροφή στην καρδιά της πόλης , χρόνος ελεύθερος για καφέ . 
Έπειτα αναχώρηση για το µεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των 
Ναζί κατά την διάρκεια του Β΄ παγκοσµίου πολέµου , που 
καταλαµβάνει 1910 στρέµµατα . Θα µπούµε στα Μπλόκ όπου 
εκτίθεται σε βιτρίνες 2 τόνοι ανθρώπινα µαλλιά πάνω από 80 χιλιάδες 
παπούτσια 4 χιλιάδες βαλίτσες , 12 χιλιάδες κατσαρόλες , 40 κιλά 
γυαλιά και πολλά άλλα είδη . Θα περπατήσουµε από τους θαλάµους 
αερίων και από τους φούρνους . Από τα εκατοµµύρια ανθρώπων  που 
πέρασαν µόλις 60 µε 70 χιλιάδες κατάφεραν να επιζήσουν και να 
ελευθερωθούν . Από το στρατόπεδο αυτό πέρασαν και 53.000 Έλληνες 
, υπολογίζονται ότι πάνω από 1,2 εκατοµµύρια άνθρωποι εξοντώθηκαν 
. Η ξενάγηση γίνετε µε ενδοσυνεννόηση . Πρίν την αναχώρηση για το 
Μπιρκενάου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ . Η ξενάγηση Άουσβιτς και Μπιρκενάου θα είναι 3 µε 4 ώρες 

. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση , φαγητό και ξεκινάµε για το βραδινό περίπατο .  ∆ιανυκτέρευση . 
 
3η ΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ ξενάγηση πόλης (292ΧΛΜ). 
Μετά από ένα καλό πρωινό και µαζί µε τις βαλίτσες µας επιβίβαση στα λεωφορεία µας για µία ζωντανή πόλη, 
µε εντυπωσιακή καλλιτεχνική σκηνή, έντονη νυχτερινή ζωή και πολλά αξιοθέατα. Το ιστορικό κέντρο της 
πόλης, που αναδοµήθηκε µετά τον πόλεµο, είναι σήµερα ένα από τα προστατευόµενα µέρη Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς της Ουνέσκο, λόγω της καταπληκτικής του αρχιτεκτονικής αλλά και της πιστότητας στα 
πρωτότυπο σχέδια. Μπορείτε ακόµα να περπατήσετε κατά µήκος της δυτικής όχθης του ποταµού Βιστούλα, 
στη περιοχή της Βασιλικής Οδού. Άφιξη  στο ξενοδοχείο µας .  ∆ιανυκτέρευση . 

 
4η µέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ξενάγηση πόλης  

 
Πρωινό και ξενάγηση για την πόλη Βαρσοβία, πρωτεύουσα από το 1573.Αν και καταστράφηκε ολοσχερώς στον 
Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, τα περισσότερα αξιοθέατα και µνηµεία πολιτισµού και τέχνης έχουν ξαναχτιστεί µε 
ακρίβεια. Θα ξεκινήσουµε στην παλιά πόλη στις όχθες του ποταµού ΒΙΣΤΟΥΛΑ , µε πρώτη µας στάση την 
ΣΤΗΛΗ του ΖΙΓΚΜΟΥΝ∆ΟΥ ( το παλαιότερο άγαλµα και σήµερα σύµβολο της πόλης). Στην συνέχεια θα 
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επισκεφτούµε το ΚΑΣΤΡΟ των ΒΑΣΙΛΙΑ∆ΩΝ το οποίο σήµερα λειτουργεί σαν µουσείο 
και χώρος πολιτικών εκδηλώσεων. Στην συνέχεια ακολουθώντας τον <<βασιλικό 
δρόµο>> θα επισκεφθούµε το ΛΑΖΙΕΝΣΚΙ, ένα συγκρότηµα παλατιών , κήπων και 
πάρκων από τον 17ο αιώνα . Θα δούµε το Stara Pomaranczirnia (χειµερινός κήπος 
µε εξωτικά φυτά και γκαλερί αγαλµάτων), το Λευκό Σπιτάκι (δωρεά στην ερωµένη του 
βασιλιά Πονιατόβσκι), το Παλάτι στο Νερό (παραµυθένιο παλατάκι – Βασιλικό 
ανάκτορο), το Θέατρο στο Νερό, και το διάσηµα άγαλµα του Σοπέν. Η ηµέρα µας θα 
ολοκληρωθεί περνώντας από τον κεντρικό εµπορικό δρόµο της πόλης, την οδό 
Μαρσαλκόβσκα όπου βρίσκεται και το Παλάτι του Πολιτισµού και της Επιστήµης 

(δωρεά της Σοβιετικής Ένωσης). ∆ιάρκεια ξενάγησης 3-4 ώρες . Ελεύθερός χρόνος για καφέ. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο µας . ∆ιανυκτέρευση.  
 

5η µέρα: Βαρσοβία–Βρότσλαβ (323χλµ) 

 

Πρωινό , παράδοση των δωµατίων και αναχώρηση , άφιξη και ξεκινάµε  την ξενάγηση µας στο  Βρότσλαβ  που 
βρίσκεται στις όχθες του ποταµού Οντερ στην νοτιοδυτική Πολωνία . Οι νέοι κάτοικοι και η κυβέρνηση εδώ και 
τον καλύτερο τους εαυτό για να αποκαταστήσουν τη ζηµιές και να την ξανακτίσουν όµορφα όπως την βλέπουµε 
σήµερα . Η πλατεία Ρινεκ είναι δίχως αµφίβολη η καρδιά του Βροτσλαβ , µε το υπέροχο δηµαρχείο του 16ου 
αιώνα ξεχωρίζει µε την δαντελένια όψη και τον πύργο µε το ρολόι να είναι σήµα κατατεθέν. Η  πλατεία Ρινεκ 
είναι το καλύτερο σηµείο καθ ΄ολη την διάρκεια της ηµέρας για χαλάρωση , βόλτα , φαγητό και άφθονη τοπική 
µπύρα στα ρεστοράν και τα καφέ που συναγωνίζονται µεταξύ τους µε γούστο . Χρόνος ελεύθερος για καφέ και 
να γνωρίσουµε την δεύτερη σε µέγεθος πλατεία της Πολωνίας µε τα υπέροχα κτίρια που την περιτοιχίζουν µε τα 
λουλούδια και τα τρεχούµενα νερά . Στη πλατεία σε διαφορά σηµεία υπάρχουν 99 χάλκινοι διαφορετική νάνοι, 
µετρήστε πόσους θα βρείτε. Ελεύθερος χρόνος , έπειτα µεταφορά στο ξενοδοχείο µας διανυκτέρευση . 
 
6η µέρα: Βρότσλαβ – Πράγα 330χλµ / πτήση επιστροφής 

Πρόγευµα, επιβίβαση στο λεωφορείο και αποχαιρετάµε µε τις καλύτερες 
εντυπώσεις το Βρότσλαβ. Αναχώρηση για Πράγα, άφιξη και σύντοµη γνωριµία 
µε την πόλη: Θα δούµε το µικρό µέρος, την εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα 
περπατήσουµε στην αγαλµατοστόλιστη Γέφυρα του Καρόλου η οποία ενώνει το 
µικρό µέρος µε την παλιά πόλη, θα δούµε το διάσηµο αστρονοµικό ρολόι, το 
παλιό δηµαρχείο και την πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος . Έπειτα 
µεταφορά για το αεροδρόµιο από όπου θα πάρουµε την πτήση επιστροφής αργά 
το απόγευµα. 

 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΩΣ 3 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ! 
 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ! 

 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

� ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 

� ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 200ΕΥΡΩ 

� ΕΞΟΦΛΗΣΗ 15ΗΕΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
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Το πακέτο περιλαµβάνει :  
• Απευθείας ναυλωµένη πτήση Ηράκλειο – Κρακοβία (µέσο ενδιάµεσου σταθµού) & Πράγα - Ηράκλειο 

• ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ 4* ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

• ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΟ  

• έµπειρο ελληνόφωνο αρχηγό – συνοδό  καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής 

• Εκδροµές – περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα καθηµερινά µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν  
• Ξενάγηση στην Κρακοβία 

•  Ξενάγηση στην Βαρσοβία 

• Ξενάγηση στο Βρότσλαβ  
• ∆ΩΡΟ Η περιήγηση στην Πράγα 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
• Φόροι Αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων 

• ΦΠΑ 

 

Το πακέτο δεν  περιλαµβάνει 
• Οτιδήποτε δεν περιλαµβάνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προτεινόµενο ή προαιρετικό  
• Είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους  

   

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

* ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΟ ∆ΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΚΙ 

ΟΧΙ Ο ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ****ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ. 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ  ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.                               

* ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ 
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