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8 HMΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 

 
 

1η
 
ημέρα: ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΠΑ ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ 

Σπγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε ζηηο 19:00 απν ην Γεκαξρείν Πηνιεκαΐδαο γηα ηελ Μπξαηηζιάβα, κε 

ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη θαγεηό.  
 

2η ημέρα: ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ 

Σπλερίδνπκε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Σινβαθίαο ηε Μπξαηηζιάβα. Η Σινβαθία θαηνηθείηαη από ηνπο 

Σινβάθνπο εδώ θαη πνιιέο εθαηνληάδεο ρξόληα. Οη Ούλλνη θαηέθηεζαλ ηε Σινβαθία όπσο θαη νη Ούγγξνη 

αξγόηεξα, νη νπνίνη έκεηλαλ ζηε ρώξα γηα 1000 πεξίπνπ ρξόληα, θαη ηελ πξνζάξηεζαλ ζηε κνλαξρία ηεο 

Απζηξννπγγαξίαο. Τν 1918 ζρεκάηηζαλ κε ηνπο Τζέρνο ην θξάηνο ηεο Τζερνζινβαθίαο. Οη Σινβάθνη 

πίεζαλ γηα κεγαιύηεξε απηνλνκία, κε απνηέιεζκα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1993 ε Τζέρηθε θαη ε Σινβάθηθε 

ζπλνκνζπνλδία λα γίλνπλ δπν απηόλνκα θξάηε. Ο ρξπζόο ππήξμε γηα πνιιά ρξόληα ν πινύηνο ηεο ρώξαο. 

Μέρξη θαη ην 1918 έθηηαρλαλ ρξπζά δνπθάηα ζηε Κξέκληηζα. Πεξηήγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο 

ζην νπνίν ζα δνύκε ην θάζηξν, ηνλ θαζεδξηθό λαό, ην ζέαηξν, ηελ όπεξα θαη ηελ ζαπκάζηα αγνξά. 

Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν - δηαλπθηέξεπζε. 
 

3η ημέρα: ΛΟΒΑΚΙΑ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ  
Μεηά ην πξσηλό μεθηλάκε πξνο ην βνξξά γηα λα εηζέιζνπκε ζηελ Πνισλία θαη λα θαηαιήμνπκε ζηελ 

Κξαθνβία. Άθημε ζην μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε. Γείπλν - δηαλπθηέξεπζε. 
 

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ, περιήγηση – ΑΛΑΣΩΡΤΥΔΙΑ  
Πξσηλό θαη πεξηήγεζε ηεο Κξαθνβίαο, πξσηεύνπζα ηεο Πνισλίαο ζηελ κεζαησληθή πεξίνδν κεηαμύ 1038–

1569. Χσξίο ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζηνπο 2 παγθόζκηνπο πνιέκνπο ζήκεξα απνηειεί κλεκείν 

παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Unesco. Σρεδόλ όια ηα αμηνζέαηα ηεο κπνξεί λα ηα δεη θαλείο 

πεξπαηώληαο αθνύ νη πην πνιινί δξόκνη ηεο παιηάο πόιεο είλαη πεδόδξνκνη. Δλώ είλαη γεκάηε κε ηζηνξηθά 

θηίξηα, είλαη ηαπηόρξνλα θαη κηα ζύγρξνλε γεκάηε δσή πόιε, Μεηά ηελ πεξηήγεζε, αλαρώξεζε γηα εθδξνκή 

ζηα ειηθίαο 700 εηώλ αιαησξπρεία ζηε Βηέιηηζθα, 15 ρικ. λνηηναλαηνιηθά ηεο Κξαθνβίαο πνπ απνηεινύλ 

κηα εθπιεθηηθή, ππόγεηα εκπεηξία κε ζηνέο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη εθθιεζίεο ζθαιηζηέο πάλσ ζην αιάηη, 

κηθξέο θσζθνξίδνπζεο ιίκλεο θαη μύιηλα ππνζηπιώκαηα ζηνώλ ηα νπνία είλαη αιεζηλά θαιιηηερλήκαηα 

καξαγθώλ ηεο παιηάο επνρήο. Δπηζηξνθή ζηελ Κξαθνβία. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΟΤΒΙΣ – ΒΑΡΟΒΙΑ  
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Άνπζβηηο όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην κνπζεηαθό ρώξν Άνπζβηηο/ 

Μπηξθελάνπ, ην κεγαιύηεξν ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο, όπνπ βξήθαλ 

εμσθξεληθό ζάλαην πάλσ από 1 εθ. άηνκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σπλερίδνπκε 

ηε δηαδξνκή καο πξνο ηα Βόξεηα κε πξννξηζκό ηελ πξσηεύνπζα Βαξζνβία. Ταθηνπνίεζε θαη ρξόλνο 

ειεύζεξνο. 

 

6η ημέρα: ΒΑΡΟΒΙΑ  
Πξσηλό θαη πεξηήγεζε ζηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα ηεο ηζηνξηθήο πόιεο πνπ πεξηβάιιεηαη από ηηο παιηέο 

νρπξώζεηο. Θα δνύκε κεηαμύ άιισλ, ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Αγνξάο, ην Βαζηιηθό Αλάθηνξν, πνιύ θαιό 

δείγκα κπαξόθ αξρηηεθηνληθήο, πνπ ηώξα ιεηηνπξγεί ζαλ Μνπζείν θαη έδξα ηεο Βνπιήο Seim, ην παιάηη θαη  

ηελ πιαηεία ηνπ Κάζηξνπ Plac Zamkowy, από ηα ιίγα ζεκεία πνπ ζώζεθαλ από ηε λαδηζηηθή νξκή, ην 

κλεκεηώδεο Παιάηη Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηήκεο – δώξν ηνπ Σηάιηλ ζηε Βαξζνβία, ην Μεγάιν ζέαηξν  

 

 

Βαρσοβία - Κρακοβία  4 Ιουνίου - 11 Ιουνίου
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Βηέιθη, πνπ ζηεγάδεη ηελ όπεξα θαη ην κπαιέην, ην κπαξόθ παιάηη Κξαζίλζθη, πνπ ζεσξείηαη από ηα 

νκνξθόηεξα θηίξηα ηεο πόιεο, ηνπο Βαζηιηθνύο Κήπνπο, θαη ην Δβξατθό Γθέην, ην ζπίηη ηεο Μαξίαο 

Κνδιόθθα Κηνπξί, πνπ ηηκήζεθε κε Νόκπει, ην άγαικα ηνπ Φξεληεξίθ Σνπέλ, πνπ ζηνιίδεη ηνπο θήπνπο 

ηνπ αλαθηόξνπ Λαδηέλζθη. Σην ειεύζεξν απόγεπκα επηζθεθζείηε ην πξόζθαηα αλαθαηληζκέλν 

Πνιπθαηάζηεκα Bracia Jablowcky, κε πνιιέο ζύγρξνλεο θίξκεο, ή απνιαύζηε ηνλ θαθέ ζαο ζην γλσζηό 

Μπιηθι θαθέ ή ζην δεκνθηιέο δαραξνπιαζηείν Emil Wedel. Μπνξείηε αθόκα λα πεξπαηήζεηε θαηά κήθνο 

ηεο δπηηθήο όρζεο ηνπ πνηακνύ Βηζηνύια, ζηελ πεξηνρή ηεο Βαζηιηθήο Οδνύ. 

 
7

η
 μέρα: ΒΑΡΟΒΙΑ – ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ  

Πξσηλό   θαη  αλαρώξεζε γηα  Βνπδαπέζηε, ηελ πξσηεύνπζα ηεο Οπγγαξίαο, ζα δνύκε ηελ κλεκεηώδε 

πιαηεία ησλ Ηξώσλ, ηνλ Καζξεδηθό λαό ηνπ Αγίνπ Σηεθάλνπ, ηελ επηβιεηηθή Όπεξα, ην νγθώδεο Μπαξόθ 

Κνηλνβνύιην, ηα θαινδηαηεξεκέλα θηίξηα, ηηο γέθπξεο πνπ ελώλνπλ ηελ Βνύδα κε ηελ Πέζηε. Καηόπηλ ζα 

πεξάζνπκε ζηε Βνύδα από ηελ γέθπξα ησλ Λεόλησλ. Από ηνλ ιόθν ηνπ Γθειέξη ζα απνιαύζνπκε ηελ 

παλνξακηθή ζέα ηεο Βνύδα θαη ηεο Πέζηεο. Θα δνύκε ην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο θαη ην θάζηξν ησλ 

Τζηηαληέια, ζα επηζθεθζνύκε ηνλ ιόθν ησλ ςαξάδσλ κε ηα θάζηξα θαη ηελ εθθιεζία ηεο Μαηίαο ζηελ 

νπνία γηλόηαλ νη ζηέςεηο ησλ βαζηιέσλ. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Χξόλνο ειεύζεξνο   γηα  μεθνύξαζε. 

Γείπλν.  Πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζηνλ Γνύλαβε . Γηαλ/ζε.  

 

8η ημέρα: ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ – ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑ  

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε καο κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη θαγεηό 

 

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!**** 
 

 

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Δ ΓΙΚΛΙΝΟ - ΣΡΙΚΛΙΝΟ : 390  € 

ΓΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ : 140 €  

 

 Περιλαμβάνονται στις τιμές 

 Μεηαθηλήζεηο θαη πεξηεγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 

 1 δηαλπθηέξεπζε   ζηελ Μπξαηηζιάβα κε εκηδηαηξνθή 

 2 δηαλπθηεξεύζεηο  ζηελ Κξαθνβία κε εκηδηαηξνθή 

 2 δηαλπθηεξεύζεηο  ζηελ Βαξζνβία κε εκηδηαηξνθή 

 1 δηαλπθηέξεπζε   ζηελ Βνπδαπέζηε κε εκηδηαηξνθή 

 Έκπεηξνο Αξρεγόο – Σπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

Γεν περιλαμβάνονται στις τιμές 

o Δίζνδνη κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ 

o Γεκνηηθνί θόξνη ( 20 € νη νπνίνη πιεξώλνληαη ζηα μελνδνρεία ) 

o Όηη αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα σο πξναηξεηηθό ε πξνηεηλόκελν 

  

Για κρατήςεισ έωσ και 30 ημέρεσ πριν την αναχώρηςη έκπτωςη 10% 


