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Γιορτές στην Κρακοβία...Βγαλμένη από παραμύθια
Μυθικά κάστρα πλάι στον ποταμό Βιστούλα. Μια παλιά πόλη κόσμημα με μια μεσαιωνική πλατεία, σωστό διαμάντι πάνω της. Βασιλικοί 
δρόμοι, μνημεία στο μεταίχμιο ανατολικής και δυτικής Ευρώπης και ιστορικές γειτονιές που διηγούνται ιστορίες από την σοβιετική εποχή, 
τις εβραϊκές διώξεις και την σύγχρονη άνοδο της πόλης. Η παλιά πρωτεύουσα της Πολωνίας, έχει πολλά πρόσωπα και πολλές αφορμές για 
να την ανακαλύψετε και να την αγαπήσετε. Έχει να παρουσιάσει ένα καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο με εντυπωσιακά αναγεννησιακά 
παλάτια, πανύψηλες γοτθικές εκκλησίες, λιθόστρωτα δρομάκια καθώς και τη μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης. Η κοσμοπολιτική 
και νυχτερινή ζωή της πόλης συγκαταλέγεται στις πιο έντονες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όλα αυτά με σχετικά μικρό κόστος, αφού 
συγκαταλέγεται μεταξύ των οικονομικότερων ευρωπαϊκών προορισμών.

Ελάτε μαζί μας γιατί προσφέρουμε:
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
• Απευθείας εξασφαλισμένες πτήσεις προς / από Κρακοβία
• Διαμονή στην καρδιά της πόλης στο πολυτελές Puro Old Town 4* plus
• Προκράτηση για ξενάγηση στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
• Περιήγηση στο στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπίρκεναου
• Ειδικές προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο σας

1η ημέρα: Θεσ/νίκη - Κρακοβία - 
Περιήγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 12.30 και αναχώρηση για την 
πανέμορφη Κρακοβία. Αφού πάρουμε αποσκευές και επιβιβαστούμε 
στο λεωφορείο, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην αρχαία 
πρωτεύουσα της Πολωνίας. Θα ξεκινήσουμε με το εντυπωσιακό 
Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, όπου σύμφωνα με τοπικούς 
θρύλους, ο ήρωας Κρακ σκότωσε έναν φοβερό δράκο, χτίζοντας 
σε αυτό το σημείο το παλάτι του. Σήμερα στη θέση του θρύλου, θα 
βρείτε ένα… μυθικό γοτθικό Κάστρο, τα Βασιλικά Διαμερίσματα, 
τον Καθεδρικό Ναό της πόλης με το μουσείο του και τη «Χαμένη 
Wawel» με ενδιαφέροντα ευρήματα από ανασκαφές στην περιοχή. 
Θα συνεχίσουμε με το πανεπιστήμιο της Κρακοβίας και τη μεγάλη 
μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην 
Παναγία. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού 
κτίριο Σουκιένιτσε, παλαιότερος χώρος εμπορίου υφασμάτων. 
Σήμερα στεγάζει ένα μεγάλο κατάστημα και μια έκθεση ζωγραφικής 
Πολωνών καλλιτεχνών. Θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας, Puro 
Old Town στην καρδιά της πόλης. Το βράδυ, με την καθοδήγηση του 
συνοδού μας, μπορείτε να έχετε μια πρώτη γνωριμία στη νυχτερινή 
πόλη, να περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια και να απολαύσετε 
ποτό ή φαγητό σας στα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που 
κατακλύζουν την κεντρική πλατεία.

2η ημέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για μια από τις πιο συγκλονιστικές 
επισκέψεις της Ευρώπης, την περιήγησή μας στο στρατόπεδο 
Άουσβιτς Μπίρκεναου. Βρίσκεται στην πολωνική πόλη Oswiec-

im, περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρακοβίας. Αποτελεί 
τον μεγαλύτερο χώρο συγκέντρωσης και εξόντωσης Εβραίων από 
το Γ’ Ράιχ, στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Μέσα από την 
περιήγηση στον τόπου όπου βασανίστηκαν και εξοντώθηκαν 
εκατομμύρια Εβραίοι, θα ζήσετε μία συγκλονιστική ταξιδιωτική 
εμπειρία. Οι ιστορίες φαντασμάτων που κατοικούν το Άουσβιτς, 
φυσικά, θα μπορούσαν να γεμίσουν βιβλία ολόκληρ. Ο χώρος αυτός, 
από το 1979, συγκαταλέγεται στα Μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO. Αποχωρώντας με ανάμεικτα συναισθήματα θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι 
αφιερωμένο στην υπέροχη πόλη που σας περιμένει να εξερευνήσετε. 
Ένας λαβύρινθος από πλακόστρωτα σοκάκια στη σκιά του Κάστρου 
της πόλης, με μεσαιωνικό αέρα και νοσταλγικές γωνιές. Περπατήστε 
την οδό Kanonicza με τα αρχοντικά σπίτια, το σπίτι του τέως Πάπα, 
Ιωάννη Παύλου Β’ και το ναό των Ιησουιτών, προτού καταλήξετε 
στην κορυφή της παλιάς πόλης. Επίσης στην Kazimierz, την πιο 
trendy γειτονιά, στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία 
φιλοξενούσε επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για 
τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη 
γραφική συνοικία, αν και συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του 
παρελθόντος αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά spot για 
νυχτερινή ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes και 
εστιατόρια.

3η ημέρα: Κρακοβία - 
Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα - Tarnow 
(προαιρετική εκδρομή)
Θα αναχωρήσουμε το πρωί για την κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, 
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για να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που αποτελούν μοναδικό 
κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Στις υπόγειες στοές βρίσκονται 
εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες 
και ξύλινα υποστυλώματα των στοών, τα οποία είναι αληθινά 
καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο 
αλατωρυχείο μια γοητεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από 
όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό 
έργο τέχνης. Μετά την επίσκεψη στα αλατωρυχεία συνεχίζουμε 
ανατολικά στη γεωγραφική περιοχή Μαλοπολσκα που απέχει 80 
χλμ. Θα επισκεφτούμε τη πόλη Tarnow. Θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε τη παραδοσιακή πολωνική αρχιτεκτονική της πόλης, 
η οποία επηρεάστηκε έντονα από ξένους πολιτισμούς που κάποτε 
ζούσαν στη περιοχή. Εβραίοι, Γερμανοί, Αυστριακοί. Ολόκληρη η 
παλιά πόλη είναι έργο τέχνης του 16ου αιώνα. Η πόλη ιδρύθηκε τον 
9ο αιώνα. Θα επισκεφτούμε τη μεγάλη πλατεία Kazimir, τον γοτθικό 
καθεδρικό ναό. Και εδώ όπως στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της 
Πολωνίας υπήρχε εβραϊκή κοινότητα που περιορίσθηκε στο γκέτο 
της πόλης. Θα δούμε το δημαρχείο του 14ου αιώνα και ερείπια του 
αμυντικού τείχους 14-16ου αιώνα. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή 

το βράδυ στο ξενοδοχείο μας όπου μπορείτε να αφιερώσετε 
χρόνο και να εξερευνήσετε την μεσαιωνική πλατεία. Είναι από 
τις μεγαλύτερες του κόσμου, γεμάτη τουριστικούς πάγκους, αλλά 
και μια αγορά με παραδοσιακά προϊόντα, ενώ δεν της λείπουν 
και τα αξιοθέατα: Στην άκρη της υψώνεται η επιβλητική βασιλική 
εκκλησία της St. Mary και στο κέντρο της το εντυπωσιακό κτίσμα της 
σκεπαστής αγοράς. Την περίοδο των Χριστουγέννων, όλη η Μεγάλη 
Πλατεία, η Rynek Glowny όπως ονομάζεται, μεταμορφώνεται σε 
παραμυθένια αγορά, ενώ ποτέ δεν λείπουν οι άμαξες και οι πωλητές 
λουλουδιών ανάμεσα στα δεκάδες café που απλώνουν τραπέζια στο 
πλακόστρωτο.

4η ημέρα: Κρακοβία - Πτήση 
Επιστροφής
Μετά από ένα καλό πρωινό, θα έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας 
για μια τελευταία βόλτα στην πόλη και στην συνέχεια θα πάρουμε 
το λεωφορείο για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
• αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR 

• Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτομο

• διαμονή για 3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο Puro Old Town 4* plus 

• πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο 

• μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα 

• τοπικός φίλος - συνοδός εκδρομής 

• ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται:
• εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι πόλεων και προαιρετικές δραστηριότητες
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PURO OLD TOWN 4*
κέντρο - παλιά πόλη

385 195 475  RYANAIR

 ΘΕΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 14.15 - 15.15
ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΘΕΣ 11.30 - 14.2530/12

& 6/1 295 140 390

Σύνολο φόρων +145 ευρώ


