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ΠΟΛΩΝΙΑ
Αεροπορική-οδική εκδρομή
7 Ημέρες
19-25 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ημέρα 19/06 :Αναχώρηση από το δημοτικό κήπο για το αεροδρόμιο
Μακεδονία περίπου στις 03:00.Αναχώρηση στις 07:00 για Βαρσοβία. Άφιξη
στις 08:20 Βαρσοβία και ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της
ιστορικής πόλης που περιβάλλεται από τις παλιές οχυρώσεις. Θα δούμε μεταξύ
άλλων και την κεντρική πλατεία της αγοράς ,το άγαλμα της γοργόνας που
κατά το μύθο προστατεύει την πόλη, καθώς και το σπίτι της Μαρίας
Κοζλόφκα κιουρί που τιμήθηκε με νόμπελ Ελεύθερος χρόνος στην πόλη
.Έπειτα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Νυχτερινή βόλτα στο
ιστορικό κέντρο της πόλης .Διανυκτέρευση.
2η ημέρα 20/06: Πρωινό , ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης . Θα δούμε το
Βασιλικό ανάκτορο , πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής , που τώρα λειτουργεί σαν μουσείο και
έδρα της Βουλής Seim , το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac zamkowy , από τα λίγα σημεία που
σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα , το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης , δώρο του Στάλιν
στη Βαρσοβία , το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι , που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο , το μπαρόκ παλ άτι
Κρασίνσκι από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης , τους Βασιλικούς κήπους και το Εβραίικό Γκέτο , το
άγαλμα του Φρέντερικ Σοπέν , που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Στο ελεύθερο
απόγευμα επισκεφθείτε το πρόσφατα ανακαινισμένο πολυκατάστημα Bracia Jablowscy , με πολλές
σύγχρονες φίρμες , ή απολαύστε τον καφέ σας στο γνωστό Μπλικλ καφέ ή στο δημοφιλές ζαχαροπλαστείο
Emil wedel. Μπορείτε ακόμα να περπατήσετε κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Βιστούλα στην
περιοχή της Βασιλικής Οδού. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα 21/06: Πρωινό και αναχώρηση για την Κρακοβία. Ξενάγηση στην πανέμορφη πόλη της
Κρακοβίας. Στην ξενάγηση μεταξύ άλλων θα δούμε τον λόφο Βαβέλ, τη Γοτθικού ρυθμού Μητρόπολη της
Κρακοβίας , όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των Πολωνών Βασιλέων , τον Πύργο του
Δημαρχείου , την παλιά υφασματαγορά Σουτσενιτσε , την μεγάλη πλατεία Ρύνεκ Γκλόβνυ , καθώς και την
παλιά Εβραίική συνοικία Καζιμιρτζ που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας
‘’ η λίστα του Σίντλερ’’ . Το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .Δείπνο .Νυχτερινή βόλτα στο κέντρο
της πόλης. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα 22/06: Πρωινό και αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τα παλαιά Αλατωρυχεία Βιελιτσκα για να
θαυμάσουμε ένα μοναδικό μνημείο , που εκτείνεται 304 μέτρα υπογείως , σε εννέα επίπεδα , με
δαιδαλώδεις στοές , αίθουσες , σήραγγες και λίμνες . Τρία μόνο επίπεδα είναι σήμερα επισκέψιμα , τα
οποία και θα γνωρίσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα γλυπτά αλλά και την εκκλησία από
αλάτι στους υπόγειους χώρους του ορυχείου. Δεν υπάρχει άλλο ισάξιο και 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 Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Στη συνέχεια αναχώρηση για το Παγκοσμίως γνωστό μνημείο του Άουσβιτς , το μεγαλύτερο στρατόπεδο
συγκέντρωσης των Ναζί κατά τη διάρκεια του Β παγκοσμίου πολέμου , όπου θα γνωρίσουμε από κοντά ,
μία εμπειρία που σίγουρα συγκλονίζει. Αδράξτε την ευκαιρία να περπατήσετε οπωσδήποτε στην Kazimierz
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, την πιο trendy γειτονιά , στα νοτιοανατολικά της παλιάς πόλης , η οποία φιλοξενούσε επί αιώνες την
εβραίική κοινότητα , εξού και οι συναγωγές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα 23/06: Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας την Μπρατισλάβα. Οι Ούννοι
κατέκτησαν την Σλοβακία όπως και οι Ούγγροι αργότερα , οι οποίοι έμειναν στη χώρα για 1000 περίπου
χρόνια και την προσάρτησαν στην μοναρχία της Αυστροουγγαρίας. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της
πόλης για να δούμε το κάστρο , τον καθεδρικό ναό , το θέατρο ,το δημαρχείο, την όπερα και την θαυμάσια
αγορά. Άφιξη στο ξενοδοχείο , τακτοποίηση στα δωμάτια . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα 24/06: Πρωινό , αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι. Περιήγηση. Τα
περισσότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου συγκεντρώνονται στην παλιά πόλη. Το πιο γνωστό σημείο της
παλιάς πόλης είναι το φρούριο Kalemegdan που έχει μετατραπεί σε πάρκο και έχει πολλά αξιοθέατα όπως
το στρατιωτικό μουσείο , τον ζωολογικό κήπο αλλά και ωραία θέα στην πόλη και στους ποταμούς Δούναβη
και Σάββα. Πολύ κοντά στο φρούριο βρίσκεται η πλατεία Δημοκρατίας , μία
μεγάλη και εντυπωσιακή πλατεία με όμορφα κτίρια. Θα δούμε επίσης τον
πύργο όπου εκτελέστηκε ο Ρήγας Φεραίος , ο πύργος Νεμπόισα που χτίστηκε
το 1460, το όνομα του σημαίνει ‘’ατρόμητος’’. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ,
δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η ημέρα 25/06: Πρωινό και αναχώρηση για την επιστροφή με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ μέσω της Βουλγαρίας. Άφιξη στην πόλη μας αργά το βράδυ.
Τέλος Εκδρομής
Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο: 560€
Περιλαμβάνονται:
*Μεταφορά προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. *Αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Βαρσοβία με την
εταιρεία Ryan air με χειραποσκευή. *Μετακινήσεις και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με
πολυτελή πούλμαν. *Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*& 3* με πρωινό και ένα δείπνο(ΗΒ) Εκτός Βαρσοβίας.
*Αρχηγός , συνοδός του γραφείου μας. * Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. * ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται:-Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. * Δημοτικοί φόροι(περίπου 25€).
*Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

