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Εκδρομές και Προσκυνηματικά Ταξίδια

ΠΟΛΩΝΙΑ
΄Αουσβιτς – Μπίρκεναου



Καλωσορίσατε στο τελευταίο φυλλάδιο, του ταξιδιωτικού γραφείου μας 
Ernesto Travel, το οποίο είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών μας που 
αναλαμβάνονται ειδικά για εσάς. Εδώ θα βρείτε ιδανικούς προορισμούς είτε για 
τις διακοπές σας, είτε για προσκυνηματικά ταξίδια, σχολικές εκδρομές, 
εκδηλώσεις, διακοπές στην πόλη, συναντήσεις και συνέδρια.

Η ομάδα του Ερνέστο Travel είναι μια ομάδα 12 ανθρώπων που είναι στη 
διάθεσή σας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για να έχετε μια ασφαλή και αξέχαστη 
ταξιδιωτική εμπειρία εντός της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Προσφέρουμε ένα συνδυασμό όμορφων μεσαιωνικών πόλεων, με την 
νεωτερικότητα και την ενέργεια χαρακτηριστική για αυτό το μέρος της 
Ευρώπης. Όλα αυτά σε προσιτές τιμές, με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 
νόστιμα φαγητά, καινούργια λεωφορεία και υπέροχα ξενοδοχεία.

Αγαπητοί Φίλοι και 
Ταξιδιωτικοί Συνεργάτες

www.poland-krakow.com
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Η Κεντρική Ευρώπη διακρίνεται από 
τα σύγχρονα ξενοδοχεία της, που τα 
περισσότερα έχουν πρόσφατα 
κατασκευαστεί.
Συνεργαζόμαστε με μια ομάδα 
εξακριβωμένων ξενοδοχείων σε 
διάφορες πόλεις. Ελέγχουμε την 
ποιότητα τους και η ανατροφοδότηση 
των πελατών μας είναι πολύ αξιόλογη 
για μας. Προσφέρουμε μια σειρά 
τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων 
ξενοδοχεία.

Κατά τη γνώμη μας, δεν μπορείτε να 
πείτε άμα είστε ικανοποιημένοι με τα 
ταξίδια σας, αν δεν τρώτε καλά. Όλοι 
οι πελάτες μας μοιράζονται τις 
απόψεις μας, και γι 'αυτούς 
ετοιμάζουμε ειδικά παραδοσιακά 
τοπικά φαγητά σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους. Από την εμπειρία μας 
γνωρίζουμε ότι η καλύτερη επιλογή 
είναι να τρώτε αρκετά και να τρώτε 
καλά.

Τα πούλμαν και τα μικρά λεωφορεία 
μας προσφέρουν μεγάλη άνεση. Εδώ 
και χρόνια εργαζόμαστε με 
ευγενικούς, έμπειρους οδηγούς, οι 
οποίοι ενδιαφέρονται για την απόλυτη 
ασφάλεια σας. Τα ταξίδια με τους 
οδηγούς μας είναι πάντα ευχάριστα 
και φτάνουν πάντα στην ώρα τους.

Εστιατόρια

Μεταφορές

Ξενοδοχεία



Κρακοβία
H Κρακοβία είναι η πατρίδα μου, το μέρος 
όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. H 
οικογένεια και οι φίλοι μου προέρχονται 
από αυτή την πόλη. Πιστεύω ότι η ζωή μου 
πάντα θα συνδέεται με αυτή την πόλη.

Η Κρακοβία είναι ένα υπέροχο μέρος, 
γεμάτο συναρπαστικές συμβάσεις. Κατά 
την προετοιμασία των προγράμματών 
μας, πάντα προσπαθούμε να σας 
αποκαλύψουμε αυτή την ποικιλία. Είναι 
πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε κάτι για 
την ιστορία αυτής της πόλης, της πόλης 
των Πολωνών βασιλιάδων η οποία είναι 
πλούσια σε αρχιτεκτονικούς θησαυρούς 
και τα μνημεία. Η διατηρημένη 
μεσαιωνική παλιά πόλη της Κρακοβίας 
έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO 
ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς το 1978.

Το Jagiellonian University το οποίο 
ιδρύθηκε το 1364, είναι ένα από το 
παλαιότερα και τα πιο ψηλά 
βαθμολογιμένα πανεπιστήμια στην 
Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, ακόμη και 
σήμερα η Κρακοβία είναι γνωστή ως μια 
φοιτητική πόλη, με πάνω από 20 
πανεπιστήμια και κολέγια και πάνω από 
200.000 φοιτητές από την Πολωνία και 
την υπόλοιπη Ευρώπη.

marketing@ernesto-travel.pl
www.poland-krakow.com

Dagmara Nanuś



Η Κρακοβία συχνά αποκαλείται ως 
πόλη των χιλίων Εκκλησιών, και από 
τον 16ο αιώνα έχει ονομαστεί η 
δεύτερη Ρώμη. Η Κρακοβία διακρίνεται 
για την αρχαία και σύγχρονη 
αρχιτεκτονική της. Είναι επίσης ένα 
μέρος με θρησκευτικό και λατρευτικό 
ενδιαφέρον για την πλειοψηφία των 
κατοίκων της. 
Αυτή την Κρακοβία άφησε το 1978 ο 
Karol Wojtyla για να γίνει η κεφαλή της 
Καθολικής Εκκλησίας ως Πάπας 
Ιωάννης Παύλος Β΄.

Προσκυνητές από όλο τον κόσμο 
έρχονται για να επισκεφτούν: 
• την Εκκλησία Αγίας Μαρίας με το 

βωμό του Veit Stoss 
• τον Καθεδρικό ναό Wawel 
• το παράθυρο του πάπα 
• την Εκκλησία του Αρχάγγελου 

Μιχαήλ
• την Μόνη Tyniec 
• Το Ιερό του Θείου Ελέους στο 

Lagiewniki, αφιερωμένο στην Αγία 
Faustina Kowalska

Η Ιερή Κρακοβία:
Η δεύτερη Ρώμη. 



Σας υποσχόμαστε μια αξέχαστη περιπέτεια! 
Πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες από την Πολωνία και άλλες 
χώρες, κάθε χρόνο επισκέφτονται αυτό το μοναδικό μέρος - το 
εξαιρετικό αλατωρυχείο το οποίο έχει καταχωρηθεί ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 1978.

Αυτός ο εκπληκτικός υπόγειος κόσμος είναι εντελώς διαφορετικός από 
τον κόσμο πάνω. Οι λαβύρινθοι, όμορφα επιμελητήρια, λίμνες και τα 
γλυπτά από αλάτι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θα παραμείνει στη 
μνήμη σας για πολύ καιρό.

ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 
Κατά το προσκύνημα στην Wieliczka Salt Mine, έχετε την ευκαιρία να 
θαυμάσετε εξαιρετικά αξιοθέατα: θαυμάσια ξωκλήσια, ιερά γλυπτά 
φτιαγμένα από αλάτι, επιμελητήρια, αίθουσες και διαδρόμους από 
αλάτι. Το πιο σημαντικό μέρος της επίσκεψής σας θα είναι το θαυμάσιο 
παρεκκλήσι της Αγίας Kingas, με βωμό φτιαγμένο από αλάτι. Στο 
εκκλησάκι θα δείτε επίσης ένα αντίγραφο του Μυστικού Δείπνου 
Leonardo da Vinvi σκαλισμένο στο αλάτι. 
Αν η ομάδα σας συνοδεύεται από έναν ιερέα, είναι δυνατόν να 
τελειώσει το προσκύνημά σας με Θεία Λειτουργία.

Βιελίτσκα

cracovia@ernesto-travel.pl
www.poland-krakow.com

Tomasz Stala



Απολαύστε το! Είστε σε διακοπές! 

Φαγητό, ποτό, μουσική και χορός- σας περιμένει 
μια μεγάλη ευκαιρία για να διασκεδάσετε και να 
ανακαλύψετε τον πολιτισμό και την ιστορία της 
Κρακοβίας. 

Krakowiak - είναι ένας λαϊκός χορός από την 
Κρακοβία από τον 17ο αιώνα και ένα από τα 
σύμβολα της Πολωνίας. 

Η Κρακοβία έχει πολούς γνωστούς μύθους π.χ. για 
τον Δράκο από το Κάστρο Βάβελ και το Lajkonik. 
Υπάρχουν και άλλα σύμβολα της πόλης, όπως τα 
obwarzanki (παραδοσιακά κουλούρια), οι κόκκινες 
χάντρες, το κεχριμπάρι, τα άλογα και οι 
παραδοσιακές άμαξες στην κεντρική πλατεία, οι 
πολύχρωμες παρελάσεις των φοιτητών, και η 
Χριστουγεννιάτικη σκηνή, που πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο από το 1937. 

Υπάρχουν πολλά περισσότερα σύμβολα, και 
εξακολουθούν να εμφανίζονται νέα, επειδή η 
Κρακοβία είναι μια πόλη γεμάτη ιστορία και 
πολιτισμό.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ



To στρατόπεδο Άουσβιτς Μπίρκεναου 
είναι σύμβολο του τρόμου, της 
σκληρότητας και της ανθρωποκτονίας του 
20ου αιώνα. Ήταν το μεγαλύτερο 
στρατόπεδο εξόντωσης που ιδρύθηκε από 
Γερμανούς στρατιώτες στη δεκαετία του 
1940. Στην αρχή υποτίθεται ότι ήταν ένα 
από τα πολλά στρατόπεδα εργασίας που 
δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή. 
Ωστόσο, μετά το 1942, έγινε ένα μέρος 
της λεγόμενης Τελικής Λύσης: ένα σχέδιο 
για να εξοντώσουν τους ανθρώπους της 
εβραϊκής καταγωγής που ζουν σ΄αυτό το 
μέρος κάτω από τη ναζιστική κατοχή. 

Είναι αδύνατο να εκτιμηθεί ο ακριβής 
αριθμός των θυμάτων, γιατί έχουν 
καταστραφεί σχεδόν όλα τα έγγραφα και 
τα υπόλοιπα ελήφθηκαν από τους 
στρατιώτες. Παρ 'όλα αυτά, ο αριθμός 
των θυμάτων υπολογίζεται σε 1,5 
εκατομμύρια. 

Μετά τον πόλεμο, το στρατόπεδο είχε 
μετατραπεί σε μουσείο. Είναι στον 
κατάλογο της UNESCO ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 
1979 ως σύμβολο του φανατισμού, 
εθνικισμού και του ρατσισμού.

Άουσβιτς – Μπίρκεναου 

domi@ernesto-travel.pl
www.poland-krakow.com

Dominika Krzych



Το Kazimierz είναι μια εβραϊκή συνοικία 
της Κρακοβίας, τέλεια διατηρημένη και 
γεμάτη ιστορία και πολιτισμό. Για πολλά 
χρόνια ήταν το κέντρο της εβραϊκής 
κοινωνίας και της θρησκευτικής ζωής 
της, μέχρι την απέλαση της εβραϊκής 
κοινωνίας κατά τη διάρκεια της 
ναζιστικής κατοχής. 

Θα μαγευτείτε από την ατμόσφαιρα 
αυτού του τόπου, στον οποίο μπορείτε 
να συναντήσετε συναγωγές και ίχνη 
ζωής του εβραϊκού λαού. Κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να 
επισκεφθείτε γκαλερί με τοπικούς 
καλλιτέχνες και πολύχρωμα παζάρια. Το 
βράδυ τα μπαρ και εστιατόρια είναι 
γεμάτα από φοιτητές, καλλιτέχνες και 
τους λάτρεις της μουσικής. 

Σας προσκαλούμε σε μια klezmer 
μουσική συναυλία, ώστε να μπορείτε να 
ζήσετε ακόμα πιο έντονα την μοναδική 
ατμόσφαιρα αυτής της περιοχής.

Kazimierz



fot. Giulio Napolitano

Ακολουθώντας τα βήματα του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄, θα επισκεφθούμε τα μέρη, όπως 
Βαντοβίτσε, Κρακοβία, Λαγκιεβνίκι, Καλβάρια Ζεβζιντόβσκα και Τσενστοχόβα, για να 
ανακαλύψετε όλα όσα είναι συνδεδεμένα με τη ζωή του Πάπα από τη γέννησή του.

Ακολουθώντας τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄.



Το Βαντοβίτσε είναι η γενέτειρα του Πάπα 
Ιωάννη Παύλου Β΄, όπου ξεκίνησαν όλα, η 
μικρή πόλη όπου θα αρχίσετε να 
ακολουθήτε τα χνάρια του μεγάλου αυτού 
πάπα. Το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και 
μεγάλωσε ο Karol Wojtyla έχει μετατραπεί 
σε μουσείο το οποίο παρουσιάζει τη ζωή 
του και τον παπισμό του.

ΒΑΝΤΟΒΙΤΣΕ 

Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ 
επισκέφτηκε το Ιερό του Θείου 
Ελέους το 2002, στο οποίο είναι η 
εικόνα του Ελεήμονος Ιησού και τα 
λείψανα της Αγίας Φαουστίνας. Το 
Ιερό επισκέφτηκαν προσκυνητές 
από 89 διαφορετικές χώρες, και 
είναι το μοναδικό Ιερό που 
επισκέφθηκαν τόσες πολλές 
εθνικότητες.

ΟΥΑΓΚΙΕΒΝΙΚΙ 

Το Ιερό στην Τσενστοχόβα με την 
εικόνα της Μαύρης Μαντόνας, είναι 
ένα από τα κυριότερα μέρη στο 
δρομολόγιο ενός προσκυνητή στην 
Πολωνία.
Κάθε χρόνο, 4 εκατομμύρια 
προσκυνητές πάνε με τα πόδια στην 
Τσενστοχόβα, λαμβάνοντας μέρος σε 
ένα παραδοσιακό προσκύνημα, που 
χρονολογείται από τους μεσαιωνικούς 
χρόνους.

ΤΣΕΝΣΤΟΧΟΒΑ

ernesto@ernesto-travel.pl
www.poland-krakow.com

Ernest Mirosław



Διακοπές στην πόλη 
Θα θέλατε να περάσετε ένα 
Σαββατοκύριακο στο κέντρο μιας 
όμορφης πόλης; Μπορούμε να σας 
προσφέρουμε ταξίδια σε πόλεις της 
Πολωνίας, καθώς και άλλες πόλεις 
της Κεντρικής Ευρώπης.

Επισκεφτείτε την Κρακοβία, μια 
θαυμάσια πόλη της τέχνης και του 
πολιτισμού. Την Βαρσοβία,την 
πρωτεύουσα της Πολωνίας, όπου θα 
συναντήσετε νεωτερικότητα και την 
ιστορία. Το πανέμορφο Γκντανσκ στη 
Βαλτική Θάλασσα ή το Βρότσλαβ, που 
συχνά αναφέρεται ως Βενετία του 
Βορρά. 

Μπορείτε να αποφασίσετε να 
επισκεφθείτε μία από τις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες, όπως το Ταλίν στην 
Εσθονία, τη Ρίγα της Λετονίας, ή το 
Βίλνιους της Λιθουανίας. Σας 
περιμένουν επίσης η Πράγα, η Βιέννη 
και η Βουδαπέστη. 

Αυτά τα μέρη είναι τόσο γνώστα που 
δεν χρειάζεται να διαφημίζονται. 
Όποιο και αν αποφασίσετε να 
επισκεφθείτε, θα δείτε ενδιαφέροντα 
αξιοθέατα και μνημεία, θα 
χαλαρώσετε και θα φάτε καλά



Σχολικά ταξίδια! 
Καλή διασκέδαση, ταξίδια και εκπαίδευση την ίδια στιγμή με 
το Ernesto Travel! Η εκπαίδευση μέσω των ταξιδιών παρέχει 
πολλά οφέλη. Ανακαλύπτετε τον κόσμο και διαφορετικούς 
πολιτισμούς, μαθαίνοντας για την ιστορία και την τέχνη.
 
Τα ταξίδια συνδέονται θεματικά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο και περιλαμβάνουν: Άουσβιτς, Καζίμιεζ (η πρώην 
εβραϊκή συνοικία), την Κρακοβία και το Γκέτο, το Γκέτο της 
Βαρσοβίας, το Βερολίνο, το Sachsenhausenm, την Πράγα και 
άλλους προορισμούς που μπορούν να συμπληρώσουν το 
πρόγραμμα της διδασκαλίας σας.

marketing@ernesto-travel.pl
www.poland-krakow.com

Dagmara Nanuś



Σήμερα, όλο και περισσότερες 
εταιρείες αποφασίζουν να 
συμμετάσχουν σε εταιρικές 
εκδηλώσεις και ταξίδια. Εμείς στο 
Ernesto Travel καταλαβαίνουμε της 
ανάγκες σας και γιαυτό οργανώνουμε 
εταιρικές εκδηλώσεις για τους 
πελάτες σας, τους συνεργάτες και το 

προσωπικό σας - στην Πολωνία ή 
οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. 
Κρατώντας στο μυαλό όλες τις 
ανάγκες σας, θα δημιουργήσουμε την 
πιο ικανοποιητική και αξέχαστη 
εκδήλωση, συνέδριο ή ταξίδι που θα 
φέρει μελλοντικά οφέλη για την 
εταιρεία σας.

Επαγγελματικά ταξίδια και εκδηλώσεις 



Χαλαρώστε και αφιερώστε λίγο χρόνο 
μόνο στον εαυτό σας! Ανάμεσα στα 
πολλά ενδιαφέροντα μέρη που 
μπορείτε να επισκεφτείτε, 
προσφέρουμε επίσης θέρετρα σπα. Τα 
περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε 
βολική τοποθεσία στο κέντρο των 
πόλεων ή στα προάστια με πολύ 
πράσινο, ηρεμία και γαλήνη. Όλα τα 
θέρετρα προσφέρουν υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και εξαιρετικές 
θεραπείες.

Υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές! 
Επαγγελματική οδοντίατροι με καλά 
εξοπλισμένα ιατρεία μπορούν να 
φροντίσουν τα δόντια σας, ενώ εσείς 
βρίσκεστε στις διακοπές. Όλο το 
οδοντιατρικό προσωπικό μας μιλάει 
Αγγλικά.

Σπα Οδοντιατρική



Τα βουνά Τάτρι, τα οποία είναι γνωστά 
για τις εξαιρετικές φυσικές ιδιοτητές 
τους, είναι το πιο γραφικό μέρος στην 
Πολωνία. Οι κορυφές τους είναι οι 
μεγαλύτερες και το ωραιότερες της 
χώρας. Έχουν πολλές ορεινές 
κορυφογραμμές και γι' αυτό είναι 
ιδανικά για πεζοπορία. 

Το Ζακοπάνε βρίσκεται στους 
πρόποδες των Τατρα και συχνά 
αποκαλούνται ως χειμερινή 
πρωτεύουσα της Πολωνίας. Είναι 
γνώστη ως μια πόλη των καλλιτεχνών, 

με πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
συναυλίες. Η πόλη αυτή προσελκύει 
όλους όσους ψάχνουν για ένα μέρος 
που θέλουν να δουλέψουν και να 
ζήσουν κόντα στην φύση.

Η παράδοση εκεί είναι ακόμα ζωντανή: 
οι άνθρωποι εξακολουθούν να 
κατοικούν σε ξύλινα σπίτια, οι άνδρες 
δουλεύουν σαν βοσκοί και οι γυναίκες 
ασχολούνται με το πλέξιμο. Στα σπίτια 
τους οι άνθρωποι μιλούν την τοπική 
διάλεκτο, και στης θρησκευτικές 
περιστάσεις φορούν την παραδοσιακή 

στολή. Ο πεζόδρομος Krupowki είναι το 
εμπορικό κέντρο της πόλης με τοπικά 
προϊόντα, π.χ. oscypek (πρόβειο τυρί), 
ρούχα, γάντια, κασκόλ και καπέλα από 
καθαρό μαλλί.
 
Μία από τις μεγαλύτερες περιπέτειες 
στα βουνά - μια πραγματικά αξέχαστη 
εμπειρία - είναι ο ποταμός Δούναβης 
που ρέει μέσα από τις κοιλάδες των 
βουνών Πιένινι. Το ταξίδι στον Δούναβη 
θα είναι πάνω σε παραδοσιακές βάρκες 
(σχεδίες), οι οποίες οδηγούνται από 
έμπειρους τεχνίτες.

Ζακοπάνε



Η περιοχή Μαζούρι, μαζί με τα Εθνικά 
Πάρκα του Βορρά, είναι ένα από τα 
ομορφότερα μέρη του κόσμου - και 
αυτό είναι επίσημο! Είναι γνωστό το 
γεγονός ότι στο διαγωνισμό για τα 
Νέα Επτά Θαύματα του Κόσμου, τα 
Μαζούρι βαθμολογήθηκαν ως ένα από 
τα 28 πιο όμορφα μέρη στον κόσμο, 
γνωστό για τις λίμνες και τα ποτάμια. 
Τα Μαζούρι βρίσκονται στο 
βόρειο-ανατολικό μέρος της χώρας. 
Εδώ και χρόνια η περιοχή αυτή πάντα 
παρουσιάζε ενδιαφέρον τόσο για την 

Πολωνία και για τη Γερμανία. 
Χαρακτηρίζεται από μια πλούσια 
ποικιλία χλωρίδας και πανίδας και 
πολλές λίμνες οι οποίες καλύπτουν 
μια τεράστια επιφάνεια της περιοχής. 
Αυτός ο φυσικός πολωνικός 
θησαυρός αποτελείται από μικρές, 
μεσαίες και τεράστιες λίμνες, φυσικά 
πάρκα, ποτάμια και τεράστιους 
ευρωπαϊκούς βίζονες. Αυτά κάνουν 
την περιοχή Μαζούρι ένα παράδεισο 
για όσους είναι ενθουσιασμένοι με 
την ομορφιά του φυσικού κόσμου.

Μαζούρι 

it@ernesto-travel.pl
www.poland-krakow.com

Karolina Jachymczyk



Το γοτθικό κάστρο του Malbork, 
βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Nogat, λίγα χιλιόμετρα από το 
Γκντανσκ, είναι γνωστό για τους 
τεράστιους πύργους από τούβλα. 
Χτίστηκε το 1300 από Τεύτονες 
Ιππότες οι οποίοι, για πάνω από 150 
χρόνια, κυβέρνησαν την ακτή της 
Βαλτικής Θάλασσας.
Αυτό το κάστρο είναι το μεγαλύτερο 
χτισμένο με τούβλα στην Ευρώπη και 
ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα στον 
κόσμο. Παρά τα θυελλώδη ιστορικά 
γεγονότα, το κάστρο έχει διατηρήσει 
τη γοητεία του και κάθε χρόνο 
προσελκύει χιλιάδες τουρίστες.

Mάλμπορκ



Το Γκντάνσκ ήταν μια από τις πλουσιότερες πόλεις της Ευρώπης στον 17ο αιώνα. 
Έχει χίλια χρόνια ιστορίας- τότε ήταν μία από τις πιο σημαντικές πόλεις στην 
Χανσεατική Ένωση, μια ένωση των πόλεων που είχαν το μονοπώλιο στο εμπόριο 
στη Βαλτική Θάλασσα και καλύπτε ένα μεγάλο μέρος της Βόρειας Ευρώπης.

Ο Λεχ Βαλέσα αργότερα ο Πρόεδρος της Πολωνίας, αντιτίθεται εδώ στο 
κομμουνιστικό πολίτευμα, και αυτό οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος και στο 
τέλος την εισαγωγή της δημοκρατίας στην Πολωνία, αλλάζοντας την ιστορία της 
Ευρώπης. 

Σήμερα το Γκντανσκ είναι μια πολύ σύγχρονη πόλη, αλλά και γεμάτη δρόμους και 
πλατείες. Ένας από τους θησαυρούς του είναι το κεχριμπάρι, επίσης γνωστό ως 
πολωνικό χρυσό.

Γκντάνσκ

Μια πόλη με μεγάλη γοητεία και μοναδική, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Η 
Βαρσοβία διαθέτει σύγχρονους ουρανοξύστες, ευρύχωρα πάρκα και τεράστια 
καταστήματα. 

Αυτή είναι η σύγχρονη Βαρσοβία, μια πόλη που, καταστράφηκε ολοσχερώς κατά 
τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανοικοδομήθηκε χάρη των 
προσπάθειων του πολωνικού έθνους ο οποίος πάντα υπερασπίζεται τις ρίζες του. 
Ενώ περπατάτε στους μεγάλους δρόμους της, μπορείτε ακόμα να αισθανθείτε την 
ατμόσφαιρα της πόλης μετά τον πόλεμο. 

Σήμερα, η Βαρσοβία είναι η πρωτεύουσα της Πολωνίας και η μεγαλύτερη πόλη της. 
Είναι επίσης το κύριο εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο της χώρας.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ; SHANGHAI; ΟΧΙ, 
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΡΣΟΒΙΑ! 

office@ernesto-travel.pl
www.poland-krakow.com

Przemysław Gądek



Η Λιθουανία είναι γνωστή για τις 
αμμώδεις παραλίες, χρυσό κεχριμπάρι 
και λεπτό λινάρι. Η ζωή εδώ, μεταξύ 
των φωλιών των πελαργών και τα 
καταπράσινα δάση, είναι αργή και 
ήρεμη.
 
Το Βίλνιους, η πρωτεύουσα της χώρας 
είναι ένα από τα ομορφότερα 
παραδείγματα του στυλ μπαρόκ, όπου 
σε κάθε τετράγωνο θα συναντήσετε 
ένα πραγματικό παράδειγμα αυτής της 
περιόδου. 

Στην Λετονία ακούγεται η μουσική από 
το πρωί μέχρι το βράδυ. Η αγάπη στο 
τραγούδι είναι αυτό που χαρακτηρίζει 
τους κατοίκους της Λετονίας.

Η παλιά πόλη Ρίγα είναι πάντα γεμάτη 
ζωή, όπου θα ακούσετε όχι μόνο 
παραδοσιακή μουσική, αλλά και 
σύγχρονες μελωδίες και ρυθμούς.

Λιθουανία Λετονία

marketing@ernesto-travel.pl
www.poland-krakow.com

Dagmara Nanuś



Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα 
χαθείτε στην Εσθονία- εδώ το WI-FI 
καλύπτει το 95% της χώρας. Γι' αυτό 
δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι το 
Skype εφευρέθηκε εδώ. Η χώρα είναι 
επίσης γνωστή για δεκάδες λίμνες, 
τεράστια δάση και τα 1.521 νησιά της. 

Κατά την επίσκεψη στο Ταλίν, την 
πρωτεύουσα της Εσθονίας, κάντε μια 
βόλτα στους δρόμους της παλιάς 
πόλης και θα βρεθείτε στο μεσαίωνα. 
Η καρδιά της πόλης είναι η πλατεία 
της αγοράς, όπου εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά το 1441 ένα 
χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Εσθονία
Η Φινλανδία αποτελεί ένα σύνορο 
μεταξύ της σκανδιναβικής 
σκληρότητας και τη ζωτικότητας της 
Βαλτικής. 

Θα σας μαγέψει το Ελσίνκι, η 
μνημειακή αρχιτεκτονική του και η 
νόστιμη κουζίνα η οποία 
κυριαρχείται από το σολομό και τα 
μούρα. Οι τουρίστες είναι συνήθως 
γοητευμένοι με τη φινλανδική 
γλώσσα, η οποία είναι η πιο 
δύσκολη στην Ευρώπη. 

Φινλανδία 



Μία από τις ομορφότερες πρωτεύουσες 
της κεντρικής Ευρώπης. Κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, η πόλη 
κυριαρχείται από το θαυμάσιο 
νεο-γοτθικό Κοινοβούλιο, ενώ το 
βράδυ λάμπει με χίλια φώτα που 
αντανακλώνται στον ποταμό Δούναβη. 

Η Βουδαπέστη, καθώς και όλη η 
Ουγγαρία, είναι γνωστή για την 
εξαιρετική κουζίνα, το κρασί, το 
τραγούδι και τον χορό στο ρυθμό του 
Csardas - τον παραδοσιακό λαϊκό χορό.

Βουδαπέστη

ernesto@ernesto-travel.pl
www.poland-krakow.com

Ernest Mirosław



Δεν μπορείτε να επισκεφθείτε την 
Ευρώπη, χωρίς να δείτε αυτή την 
ιστορική πόλη, διάσημη σε όλο τον 
κόσμο. Η Πράγα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για αυτή την περιοχή. 
Έχει τη δική της ξεχωριστή 
ατμόσφαιρα, είναι μια πόλη με τα 
χίλια πρόσωπα, που διακρίνεται από 
πολλούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. 

Ένας τουρίστας πρέπει να επισκέφτει 
μεταξύ άλλων την Γέφυρα του 
Καρόλου, η οποία ενώνει την Παλιά 
Πόλη με τη καινούργια συνοικία, το 
κάστρο της Πράγας και τα περίχωρά 
της και το Little Quarter.

Πράγα 



Η Γερμανία είναι η χώρα της μπύρας, 
όμως έχει και πολλά εντυπωσιακά 
μνημεία. Τον Οκτώβριο γίνετε εδώ το 
περίφημο Octoberfest, το φεστιβάλ με 
την μπύρα και τα λουκάνικα. Το 
χειμώνα, μπορείτε να επισκεφθείτε τη 
Νυρεμβέργη και τα Χριστούγεννα την 
αγορά της, που είναι η παλαιότερη στην 
Ευρώπη. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε 
μέρη θρησκευτικού ενδιαφέροντος, 
όπως το Altoetting ή το Schonstatt.
 
Στο Ulm βρίσκεται η ψηλότερη 
εκκλησία στον κόσμο. Το καμπαναριό 
του είναι πάνω από 162 μέτρα ψηλό και 
γενικός έχει 768 μέτρα. 

Η πρωτεύουσα το Βερολίνο, 
συμβολίζεται από την Πύλη του 
Βρανδεμβούργου και το Τείχος του 
Βερολίνου. Η πόλη διαθέτει πολλά 
θέατρα, όπερες και μουσεία. Ένα άλλο 
σύμβολο της πόλης είναι το Red City 
Hall, που χτίστηκε το 1860.

Από το Βερολίνο, μπορείτε να πάτε στο 
Πότσνταμ και να επισκεφθείτε την 
όμορφη Sanssouci Palace, που 
περιβάλλεται από μεγάλο κήπο και 
αμπέλια. 

Ο καθεδρικός ναό της Κολωνίας είναι 
ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 
Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στη 
Γερμανία, που χτίστηκε το 1890.
 
Και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την 
Βαυαρίας με τα παραμυθένια κάστρα 
της. Ένα από τα πιο γνώστα κτίρια στη 
χώρα είναι το κάστρο Neuschwanstein, 
που βρίσκεται δύο ώρες με το 
λεωφορείο από το Μόναχο. Αυτή ήταν η 
έμπνευση του Walt Disney για τα 
κάστρα του στην Disneyland και το 
διάσημο λογότυπο της εταιρείας.

Γερμανία

krakau@ernesto-travel.pl
www.poland-krakow.com

Dagmara Trojan



Μια καταπληκτική χώρα στο κέντρο 
της Ευρώπης. Η Αυστρία, με τα 
μαγευτικά τοπία της, τα ιστορικά 
μνημεία, την τέχνη, και τη νόστιμη 
κουζίνα, είναι ένας ιδανικός 
προορισμός για κάθε τουρίστα. Η 
Βιέννη, η πρωτεύουσα, είναι μια 
υπέροχη πόλη στην καρδιά της 
Ευρώπης. Είναι γεμάτη ιστορία και 
έχει πολλά να προσφέρει σε αυτούς 
που είναι γοητευμένοι από την τέχνη 
και την αρχιτεκτονική. 
Αυτή η πρώην πρωτεύουσα της 
αυτοκρατορίας των Αψβούργων 
επίσης φημίζεται για την κουζίνα της. 

Εδώ μπορείτε να απολαύσετε γεύματα 
από διάφορες χώρες. Το πιο 
χαρακτηριστικό γεύμα αυτής της 
κουζίνας είναι διάφορες σούπες, 
Wiener Schitzel (παναρισμένο και 
τηγανισμένο μοσχαρίσιο κρέας), και 
πολλά γλυκά, όπως Trudel και 
Sachertorte με την μυστική συνταγή 
της. Στο Σάλτσμπουργκ - "το βασίλειο 
του Μότσαρτ" - μπορεί να θέλετε να 
δοκιμάσετε Mozartkugeln (μπάλες του 
Μότσαρτ), οι οποιές παράγονται 
παραδοσιακά από αμυγδαλόπαστα με 
μαντολάτο, μετά τοποθετούνται σε ένα 
ραβδί και κατοπιν στην σοκολάτα.

Αυστρία



Η Ρωσία ρίχνει ένα νέο φως σε ό, τι έχουμε ήδη 
δει στην ζώη μας. Η Μόσχα και η Αγία 
Πετρούπολη αντιπροσωπεύουν το εξωτικό 
πρόσωπο της Ευρώπης, κυρίως με το πολύτιμο 
κεχριμπάρι, την εκλεκτή βότκα, και τα υπέροχα 
κτίρια που χρονολογούνται από τη Ρωσική 
Αυτοκρατορία. Το γρήγορο τρένο θα σας 
μεταφέρει από τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη, 
και οι οδηγοί μας θα σας δείξουν τον κόσμο των 
Ορθόδοξων Εκκλησιών.
Δεν μπορείτε να αντισταθείτε σε ένα τέτοιο ταξίδι!

Ρωσία

marketing@ernesto-travel.pl
Dagmara Nanuś

www.poland-krakow.com



Θα θέλατε να ανακαλύψετε την πολωνική 
κουλτούρα; Μπορείτε να το κάνετε αυτό όπως 
όλοι οι τουρίστες να επισκέπτεστε τα μουσεία, 
ή... τρώγοντας! Παρακάτω, ειδικά για εσάς, 
έχουμε περιγράψει τα καλύτερα γεύματα, γιατί 
θέλουμε να ανακαλύψετε τη γεύση της 
Πολωνίας. Τα σπεσιαλιτέ μας είναι τα εξής:

Pierogi - σερβίρονται αλμυρά ή γλυκά, αυτά τα 
ζυμαρικά γίνονται από ζύμη με γέμιση από τυρί, 
μανιτάρια, κρέας ή φρούτα. 
Zurek- μια σούπα που γίνεται με διάφορους 
τρόπους, ανάλογα από την περιοχή. Είναι 
ελαφρώς ξινή και συχνά σερβίρεται με κομμένα 
στα δύο βραστά αυγά, κομμάτια από λουκάνικα 
ή πατάτες. Είναι, επίσης, ένα τυπικό πιάτο που 
σερβίρεται το Πάσχα.

Pancakes από πατάτες- τριμμένες πατάτες 
τηγανισμένες σε λάδι, σερβίρονται με διάφορα 
είδη σάλτσας (συνήθως σάλτσα με κρέας και 
σάλτσα μανιταριών).
 
Bigos- λάχανο τουρσί με διάφορα είδη κρέατος, 
μανιτάρια, κρεμμύδι. Πάντα φτιάχνεται τα 
Χριστούγεννα.

Kremowka- γλυκό με κρέμα που αποτελείται 
από δύο στρώσεις σφολιάτας με κρέμα 
ζαχαροπλαστικής και σαντιγί. Μερικές φορές με 
λίγο αλκοόλ.

Κουζίνα


