
ΠΑΣΧΑ  
          ΣΤΗΝ  
                 ΚΡΑΚΟΒΙΑ!  

12-17/04/2023 
5ΝΥΚΤΕΣ / 6ΜΕΡΕΣ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ !   

1η μέρα 12/04/23: Χανιά – Βρότσλαβ 
Συγκέντρωση στο  αεροδρόμιο για την πτήση μας για το Βρότσλαβ. Άφιξη παραλαβή αποσκευών και 
επιβίβαση στο λεωφορείο μας, και περιήγηση της πόλης θα πάμε σε ανταλλακτήριο να αλλάξουμε 
χρήματα έπειτα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια μας , διανυκτέρευση.  
 

2η μέρα 13/04/23: Κρακοβία-ξενάγηση πόλεως  
Πρωινό και αναχώρηση 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 Δεύτερο 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 Δράκου >> . 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 . Δείτε την στοά με τις 
καμάρες που στεγάζουν μαγαζιά λαϊκής τέχνης  , τον Ναό Mariacku με τα διαφορετικά καμπαναριά , 
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ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ! 



που κάθε ώρα βγαίνει ο σαλπιγκτής . Μέσα στο ναό και πίσω από την Αγία Τράπεζα 
επίχρυσο τρίπτυχο τίτλο 11Χ13 μέτρα. Θα δούμε το Δημαρχείο ένα κτήριο του 15ου 
αιώνα . Το τι θα δούμε δεν περιγράφετε . Χρόνος ελεύθερος έπειτα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας διανυκτέρευση. 
 

 3η μέρα 14/04/23 : Κρακοβία – 
προαιρετική εκδρομή στα αλατωρυχεία 
Βιελίσκα 

Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για 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 Δείπνος 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 
.Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για την εκκλησία μετά την λειτουργία  
Διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα 15/04/23 : ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΖΑΚΟΠΑΝΕ 109χλμ 

Πρωινό και αναχώρηση και άφιξη και θα περπατήσουμε στα πανέμορφα σοκάκια του Ζακοπάνε που 
είναι γεμάτα με βουνίσια χρώματα, θα δείτε παλιές ξύλινες βίλες, εκκλησίες και σπίτια. Στο 
παρελθόν ζούσαν εκεί καλλιτέχνες και συγγραφείς που έχουν τις ρίζες τους, όπως και ιδιαίτερες 
σχέσεις με το Ζακοπάνε.Θα περπατήσουμε στον πιο διάσημο δρόμο του Ζακοπάνε, το Krupowki. 
Γεμάτο τουρίστες, εστιατόρια, μαγαζιά και μπυραρίες είναι ένας πόλος έλξης για όλους τους 
επισκέπτες. Χρόνος ελεύθερος και έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για την 
εκκλησία μετά την λειτουργία επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα 16/04/23 : ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ - 

ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ 

Πρωινό και  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 μας. Διανυκτέρευση . 
 

6η μέρα 17/04/23 : ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην πόλη μέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής . 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Αεροπορικά εισιτήρια  

• Κρατημένες θέσεις σε συγκεκριμένες σειρές διαθέσιμες  

• Δωρεάν check in από το γραφείο μας  

• 5 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*  

• Πρωινό καθημερινά 

• Εκδρομές –Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 

• Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας και τοπικός ξεναγός  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

• Δημοτικοί φόροι  

• Φπα 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Είσοδοι σε μουσεία και αντίστοιχους χώρους, γενικά ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή προτείνεται ως 

προαιρετικό 

• 1 βαλίτσα 20 κιλών, και μία χειραποσκευή 40Χ20χ25 το άτομο 75€ 

• Φόροι αεροδρομίου 75€  
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 
➢ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ   
➢ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 150 ΕΥΡΩ  
➢ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

 
 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  
➢ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ  

➢ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
 
 

Ταξίδια ποιότητας σε όλο τον κόσμο με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές και την φιλικότερη 
αντιμετώπιση. ΈΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! 
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