Special Κρακοβία – Άουσβιτς Αλατωρυχεία της Βιελίτσκα 4ημ & 6ημ
Οργανωμένη εκδρομή «V.I.P. & Go Light» ,
από Θεσσαλονίκη
4ημέρες κάθε Πέμπτη από 23/06
6ημέρες κάθε Τρίτη από 21/06
1η ημέρα Πτήση για Κρακοβία – πρώτη γνωριμία με την πόλη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κρακοβία και πρώτη γνωριμία με τον
προορισμό . Άφιξη σε μία πόλη κόσμημα, γεμάτο γοτθικά στοιχεία και αναγεννησιακή
αρχιτεκτονική. Η Κρακοβία είναι μια παραμυθένια Παλιά Πόλη, με ιστορικά μνημεία που
αγγίζουν ευαίσθητες χορδές, ένα σπάνιο αλατωρυχείο 700 χρόνων και νεανική ζωντάνια
που θα ζήλευε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα .Μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα Κρακοβία - (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε τη ξενάγηση της πόλης. Η Κρακοβία, το
αιώνιο πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο της χώρας, ταυτίζεται με την ίδια την
ιστορία της Πολωνίας. Το πρώτο οχυρό κτίστηκε στον λόφο Βάβελ. Η πόλη απλώθηκε
στην κοιλάδα του Βιστούλα και κτίστηκαν πανεπιστήμια και εκκλησίες,
αντικατοπτρίζοντας τον πλούτο των μεσαιωνικών βασιλείων. Η Κρακοβία αποτελεί
τον σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων που φθάνουν από όλο
τον κόσμο για την αναπαλαίωση και συντήρηση των πολυάριθμων αναγεννησιακού
και νεοκλασικού ρυθμού οικοδομημάτων της, που γίνεται σε κάθε κτίριο με
επιστημονική ακρίβεια και μεγάλες δαπάνες, τις οποίες έχει αναλάβει το Πολωνικό
κράτος μαζί με την UNESCO. Μεταξύ .Ο λόφος Βάβελ, η γοτθικού ρυθμού
μητρόπολη, όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των Πολωνών Βασιλέων, ο
πύργος του Δημαρχείου, η παλαιά υφασματαγορά Σουτσένιτσε, η μεγάλη πλατεία
Ρύνεκ Γκλόβνυ, καθώς και η παλιά εβραϊκή συνοικία Κάζιμιρτζ που χρησιμοποιήθηκε
για τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας "Η λίστα του Σίντλερ", είναι μερικά
από τα αξιοθέατα της πόλης που δούμε κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας .
Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα Κρακοβία – επίσκεψη στο Άουσβιτς
Μετά το πρωινό μας, θα επισκεφτούμε το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς .
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό το σύγχρονο μνημείο βαρβαρότητας και
ανθρώπινης φρίκης , όπου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 4.000.000
άνθρωποι, 28 διαφορετικών εθνοτήτων. Επίσκεψη του χώρου με τις γλαφυρές
αναπαραστάσεις και περιγραφές της ναζιστικής θηριωδίας. Επιστροφή στην
Κρακοβία . Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα Κρακοβία – επίσκεψη στα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα
Μετά το πρωινό μας, θα επισκεφτούμε τα μοναδικά αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, που
έχουν μετατραπεί σε χώρο τέχνης. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα
γλυπτά, αλλά και την εκκλησία από αλάτι στους υπόγειους χώρους του ορυχείου. Δεν
υπάρχει άλλο ισάξιο και τόσο καλοδιατηρημένο αλατωρυχείο στον κόσμο σε ότι
αφορά την έκταση, τη γραφικότητα των στοών και τον παλιό εξοπλισμό των
ορυχείων. Από το 1978 έχει ενταχθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO. Μετά την επίσκεψή μας και την αγορά των σχετικών
αναμνηστικών από αλάτι, θα επιστρέψουμε στην Κρακοβία. Απόγευμα ελεύθερο για
μια βόλτα στην υπέροχη παλιά πόλη. Διανυκτέρευση

5η ημέρα Κρακοβία – Εκδρομή στα θερμά λουτρά Chocholow
Μετά το πρωινό , σας προτείνουμε μια εκδρομή στα λουτρά Chocholow,που είναι το
μεγαλύτερο θερμικό συγκρότημα στο Podhale. Το νερό εξάγεται από βάθος σχεδόν
3.600 μέτρων και οι βυθισμένοι βράχοι, εκπέμπουν ευεργετικά μικροθρεπτικά
συστατικά όπως θείο, ασβέστιο, μαγνήσιο και νάτριο. Χαλαρώστε στις 8 πισίνες
υδρομασάζ με ιαματικό νερό με θερμοκρασία 36 βαθμών Κελσίου. Βουτήξτε στην
πισίνα με θερμοκρασία 36 βαθμών Κελσίου. Χαλαρώστε στη σπηλιά αλατιού ή στη
σάουνα «Textile», για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την κανονική σάουνα
ατμού. Επιστροφή στην πόλη. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα Κρακοβία – ελεύθερος χρόνος πτήση επιστροφής
Πρωινό , χρόνος ελεύθερος στο υπέροχο ιστορικό κέντρο για τις τελευταίες βόλτες
μας και μετά αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση
επιστροφής .

Ένας προορισμός – 2 προγράμματα
✓ Go Light – Οργανωμένη Εκδρομή: To πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά
εισιτήρια οικονομικής θέσης ,διαμονή με πρωινό ,ξενάγηση πόλης ,μεταφορά
από/προς αεροδρόμιο ασφάλεια αστικής ευθύνης (το πρόγραμμα
πραγματοποιείται από 2 άτομα και άνω)
✓ V.I.P. – Οργανωμένη Εκδρομή:: To πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια
οικονομικής θέσης ,διαμονή με πρωινό , ξενάγηση πόλης ,επίσκεψη στο
Άουσβιτς , επίσκεψη στα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα περιήγηση , μεταφορά
από/προς αεροδρόμιο ,αρχηγό – συνοδό του γραφείου ασφάλεια αστικής
ευθύνης (το πρόγραμμα πραγματοποιείται από 6 άτομα και άνω) ( κόστος +
70€ το άτομο από το πρόγραμμα Go Light-περιλαμβάνει και τις εισόδους )

ΟΣΟ ΝΩΡΊΤΕΡΑ!!! ΤΟΣΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ!!!
Περιορισμένος αριθμός θέσεων «EARLY BOOKING»

Αναχωρήσεις : 4ημέρες κάθε Πέμπτη από 23/06
Ξενοδοχεία

Early Booking
4ημέρες

Κανονικές
Τιμές 4ημέρες

Παιδί
2-12

Ibis Krakow Stare
Miasto 3*,

275 €

365 €

199€

Φόροι αερ &
επίναυλοι καυσίμων
: 145€

4ήμερο

Κεντρικό

Novotel Krakow
Centrum 4*,

295 €

385 €

209€

Κεντρικό

Holiday Inn Krakow
City Center 5*
Κεντρικό

315 €

Θες/νίκη - Κρακοβία
17.55 – 18.50
Κρακοβία - Θες/νίκη
18.50-21.45

400 €

219€

Αναχωρήσεις : 6ημέρες κάθε Τρίτη από 21/06
Ξενοδοχεία

Early Booking
6ημέρες

Κανονικές
Τιμές 6ημέρες

Παιδί
2-12

Ibis Krakow Stare
Miasto 3*,

345 €

425 €

229€

Φόροι αερ &
επίναυλοι καυσίμων
: 145€

6ήμερο

Κεντρικό

Novotel Krakow
Centrum 4*,

375 €

455 €

249€

Κεντρικό

Holiday Inn Krakow
City Center 5*

435€

Θες/νίκη - Κρακοβία
16.45 – 17.40
Κρακοβία - Θες/νίκη
18.50-21.45

525 €

269€

Κεντρικό

Οι τιμές περιλαμβάνουν:
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεις για το δρομολόγιο
Θες/νίκη – Κρακοβία – Θες/νίκη

•

Δύο χειραποσκευές ανά άτομο (μία Χειραποσκευή 10 κιλών & μία μικρή
τσάντα να χωράει κάτω από το κάθισμα)
Ξενάγηση πόλης
Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο

•
•
•
•
•
•

Επίσκεψη στο Άουσβιτς – Περιλαμβάνει και το εισιτήριο εισόδου *
Επίσκεψη στα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα– Περιλαμβάνει και το εισιτήριο
εισόδου *
Διαμονή στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

*Στο πρόγραμμα “V.I.P.”
Δεν Περιλαμβάνονται:
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως
προαιρετικό
• Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες
• Δημοτικοί φόροι
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (145€)

