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ΒΑΡΣΟΒΙΑ 5ημ.
« Η πατρίδα του Σοπέν» 

Βαρσοβια, Κρακοβια, Ζελάτοβα Βόλα ή Πόζναν

Αναχώρηση :       24 Οκτωβρίου

 
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ- ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την γοητευτική πρωτεύουσα της Πολωνίας και πατρίδα του
μεγάλου μουσουργού Σοπέν, Βαρσοβία. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ – Ξενάγηση πόλεως
Πλούσιο πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μας. Θα ξεκινήσουμε την γνωριμία μας στην πόλη της Βαρσοβίας 
που κατέχει μια θέση στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα ξεκινήσουμε 
από τη παλιά πόλη στις όχθες του ποταμού Βιστούλα, όπου στη κεντρική πλατεία δεσπόζει το άγαλμα του βασιλιά 
Σίγκισμουντ μπροστά από το Βασιλικό Ανάκτορο. Το ιστορικό κέντρο φιλοξενεί αναρίθμητες εκκλησίες όπως τον 
εντυπωσιακό Καθεδρικό του Αγ. Ιωάννη που περιλαμβάνει τάφους ιπποτών & αντιβασιλέων επιφανών πολιτών. 
Συνεχίζουμε με την ανακαινισμένη πλατεία (Rynek) όπου αποτελεί ένα θαύμα μιας και οι φωτογραφίες της 
απεικονίζουν τη καταστροφή εν καιρό πολέμου σε αντίθεση με σήμερα που είναι ήδη γεμάτη δημοτικά κτίρια και 
πλακόστρωτα. Ολοκληρώνουμε τη περιήγηση μας χωρίς να παραλείψουμε να επισκεφτούμε το ασύγκριτο πάρκο 
Λαζένκι, με ένα από τα διαμάντια του πολωνικού στέμματος, το «Παλάτι στο Νησί» γεμάτο κιόσκια, καφέ 
εστιατόρια, λίμνες, θέατρα κα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - Ημέρα ελεύθερη – (Προαιρετική εκδρομή στην Κρακοβία) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Η μέρα σήμερα είναι ελεύθερη στη διάθεση σας και εκμεταλλευτείτε την 
με ιδιαίτερο τρόπο! Προτείνουμε μία ολοήμερη εκδρομή (ατομικά έξοδα) στην Κρακοβία, την πόλη των αντιθέσεων.
Ξεκινώντας από τη Παλιά πόλη γεμάτη ζωή, θα δείτε μνημεία με γοτθικά, μπαρόκ και αναγεννησιακά στοιχεία, τη 
μεγαλύτερη κεντρική πλατεία της Ευρώπης καθώς και το Παλαιό Θέατρο. Ακολουθεί το Βασιλικό Κάστρο Βαβέλ, ένα
από τα πιο μαγευτικά συμπλέγματα κάστρων της Πολωνίας, με το Καθεδρικό Ναό όπου στο καμπαναριό του 
βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες καμπάνες της Ευρώπης, η «καμπάνα του Ζιγισμούνδου» και θεωρείται σύμβολο 
καλής τύχης για τους κατοίκους. Αργά το απόγευμα επιστροφή με το τρένο πάλι στη Βαρσοβία και το βράδυ 
απολαύστε την Πολωνέζικη κουζίνα και διασκεδάστε σε ένα από τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια και μπαρ της πόλης.

4η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ – Ημέρα ελεύθερη – (Προαιρετική εκδρομή Ζελαζόβα Βόλα) ή Πόζναν
Πρόγευμα και ημέρα στη διάθεση σας. Προαιρετικά (κόστος ατομικό) επιλέξτε επίσκεψη στο Ζελαζόβα Βόλα, τη 
γενέτειρα του Φρειδερίκου Σοπέν. Επισκεφτείτε τη οικία του διάσημου Πολωνού μουσικού συνθέτη και οι λάτρεις 
της κλασσικής μουσικής αγοράστε CD με τα αγαπημένα έργα όπως Πόλκες & Μαζούρες. Επιστροφή στη Βαρσοβία 
και περπατήστε στον εμπορικό δρόμο Nowy Swiat με ποικιλία καταστημάτων, κομψές μπουτίκ, νεωτεριστικά 
μπιστρό, μπαρόκ ύφους ναούς, εστιατόρια, καφέ κα. Προτείνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στην πανέμορφη πόλη 
Πόζναν. Το Πόζναν βρίσκεται στη δυτική – κεντρική Πολωνία. Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη και δεύτερο 
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βιομηχανικό, εμπορικό και εκπαιδευτικό κέντρο της Πολωνίας. Η ιστορία του Πόζναν ξεκινά τον 9ο αιώνα σαν ξύλινο
οχυρό χτισμένο πάνω στο νησί Ostrów Tumski του ποταμού Βάρτα (Warta). Μέχρι το 1039 στην πόλη βρίσκεται η 
βασιλική έδρα της Πολωνίας, γεγονός που την κάνει την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας. Λόγω της θέσης του 
ανάμεσα στη Βαρσοβία και το Βερολίνο όλο και περισσότερος κόσμος κατέφτανε στην περιοχή. Αποτέλεσμα αυτού 
ήταν η επέκταση της πόλης και τη μεταφορά του κέντρου της στην αριστερή όχθη του ποταμού Βάρτα. Τα 
αξιοθέατα του Πόζναν βρίσκονται κυρίως γύρω από την Παλιά Πόλη. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το ανοιχτόχρωμο 
κτήριο με την πράσινη στέγη που βρίσκεται πάνω στην κεντρική πλατεία ,το Δημαρχείο. Κάθε μεσημέρι στις 12 
συγκεντρώνεται πλήθος τουριστών κάτω από το κτήριο για να παρακολουθήσει το περίεργο ρολόι του δημαρχείου. 
Δύο τράγοι βγαίνουν από δύο μικρές πόρτες και χτυπούν τα κέρατά τους 12 φορές. Το ιδιόμορφο αυτό ρολόι 
κατασκευάστηκε λόγο ενός παλιού μύθου που ήθελε δύο τράγοι να έχουν χτυπήσει τα κέρατά τους για να 
τραβήξουν την προσοχή σε μια φωτιά που είχε ξεσπάσει στο κτίριο. 

5η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αργά το μεσημέρι θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο όπου και η πτήση της 
επιστροφής στην Ελλάδα. 

HOTEL   Radisson Blu Sobieski 4*   

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                                 380 €                                 
Τιμή σε μονόκλινο                                                                540 €    
Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο                                           290 €
Φόροι αεροδρομίων                                                           160  €                               

HOTEL   Novotel Warszawa Centrum 4*   

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                                 440 €                                 
Τιμή σε μονόκλινο                                                                600 €    
Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο                                           290 €
Φόροι αεροδρομίων                                                            160 €                               
Σημ. Οι  παιδικές  τιμές   ισχύουν  για  παιδιά  έως  12 ετών σε  δωμάτιο μαζί  με τους  γονείς τους.     

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις της  Aegean Airlines                                                                       
 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογό μας
 Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
 Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
 ΦΠΑ
 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
 Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
 Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πτήσεις 
Αναχώρηση : Α3 872   Αθήνα - Βαρσοβία      15.45  - 17.20  
Επιστροφή  :  Α3 873  Βαρσοβία - Αθήνα      17.05 - 20:35 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019. Μετά 
θα υπάρξει προσαύξηση 10% στην τιμή του πακέτου εκτός φόρων.   
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