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ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ  ΠΡΑΓΑ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ 

Βαρσοβία,  Πράγα και Κρακοβία - 3 πρωτεύουσες σε 2 χώρες

Ένα πολιτιστικό ταξίδι στην Πολωνία και στην Τσεχική σε 10 ημέρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα μέρη:  Βαρσοβία,  Ζελάζνα Βόλα -  γενέτειρα  του Φρεντερίκ  Σοπέν,  Τσενστοχόβα, 
Πράγα, Βαντοβίτσε - πατρίδα του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ, Καλβάρια Ζεμπζιντόβσκα, Κρακοβία, 
Καζίμιεζ  -  η  πρώην εβραϊκή  συνοικία  στην Κρακοβία,  Βιελίτσκα  -  το  αλατωρυχείο,  Πιενίνι  -  
ιστιοπλοΐα στις  παραδοσιακές  ξύλινες  σχεδίες στον ποταμό Δούναβη,  Ντέμπνο Ποντχαλάνσκιε, 
Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

1η ημέρα Άφιξη στην Βαρσοβία 
Άφιξη στην Βαρσοβία με αεροπλάνο. Συνάντηση με τον αρχηγό του οργανωμένου 
ταξιδιού  από  το  Ernesto  Travel  και  μεταφορά  με  πούλμαν  στο ξενοδοχείο  στην 
Βαρσοβία.  Check-in στο ξενοδοχείο.  Δείπνο στο ξενοδοχείο ή σε εστιατόριο στο 
κέντρο  της  Βαρσοβίας  (ανάλογα  με  την  ώρα  άφιξης).  [Υπάρχει  περίπτωση  να 
ξεκινήσει  το  πρόγραμμα  στο  Κατοβίτσε  ή   σε  άλλη  πόλη,  σύμφωνα  με  το 
χρονοδιάγραμμα της πτήσης]. Διανυκτέρευση στην Βαρσοβία.

2η ημέρα Βαρσοβία -  πρωτεύουσα της Πολωνίας 
8.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο.
9.00 Ξενάγηση  της  Βαρσοβίας:  το  πάρκο  Lazienkowski   με  το  μνημείο  του  Frederic 

Chopin, το έδαφος της πρώην Γκέτο της Βαρσοβίας, Umschlagplatz, το Μνημείο του 
Αγνώστου Στρατιώτη, το Παλάτι του Πολιτισμού και της Επιστήμης, Krakowskie 
Przedmiescie, η παλιά πόλη (που αναφέρεται ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
από  την  UNESCO),  τον  καθεδρικό  ναό  του  Αγίου  Ιωάννη.  Η  παλιά  πόλη 
καταστράφηκε  ολοσχερώς  κατά  τη  διάρκεια  του  Β  'Παγκοσμίου  Πολέμου  και 
ανοικοδομήθηκε χάρη στη δέσμευση του πολωνικού έθνους.

13.00 Γεύμα σε ένα από τα εστιατόρια στο κέντρο της πόλης.
14.30 Επίσκεψη στα αξιοθέατα μέσα στο Βασιλικό Κάστρο.
16.30 Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης.
20.00 Δείπνο. Η τελευταία βραδιά στη Βαρσοβία

3η ημέρα Βαρσοβία - Ζελαζόβα Βόλα - Τσενστοχόβα 
7.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Check-out από το ξενοδοχείο στη Βαρσοβία.
8.00 Αναχώρηση για την Ζελαζόβα Βόλα.
9.30 Ζελαζόβα  Βόλα,  όπου  γεννήθηκε  ο  Frederic  Chopin.  Επίσκεψη  στο  Μουσείο 

Ζελαζόβα Βόλα το οποίο βρίσκεται στο σπίτι της οικογένειας του Σοπέν. Ανάλογα 
με την εποχή:  μουσική συναυλία

11.00 Μεταφορά στο Κατοβίτσε.
14.00 Άφιξη  για  την  Τσενστοχόβα  και  μεσημεριανό  γεύμα  σε  ένα  εστιατόριο  στην 
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Τσενστοχόβα.
Check-in στο ξενοδοχείο στηνΤσενστοχόβα.

16.00 Ξενάγηση στο πιο σημαντικό μέρος για προσκύνημα στην Πολωνία - το μοναστήρι 
στην Τσενστοχόβα: Jasna Gora με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας - Μαύρη 
Μαντόνα.

19.30 Δείπνο στο ξενοδοχείο.
20.30 Προαιρετικά: περόπατος προς το ιερό.
22.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο στην Τσενστοχόβα. 

4η ημέρα Τσενστοχόβα - Πράγα 
8.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Check-out από το ξενοδοχείο στην Czestochowa.
9.00 Αναχώρηση για την Πράγα.
13.00 Γεύμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το  απόγευμα.  Άφιξη  το  απόγευμα  στην  Πράγα.  Check-in  στο  ξενοδοχείο.  Μια 
πανοραμική επίσκεψη στην Πράγα, την πρωτεύουσα  της Τσεχίας. 

20.00 Δείπνο σε εστιατόριο. Διανυκτέρευση στην Πράγα.

5η μέρα τα αξιοθέατα της Πράγας 
8.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο. 
9.00 1ο μέρος θρησκευτικά αξιοθέατα: Πράγα: η εκκλησία του Nazareth - Loreto Πράγας, 

θα  επισκεφθείτε  το  κάστρο  και  το  καθεδρικό  ναό  του  Αγίου  Βίτου  με  την 
παρεκκλήσι του Αγίου Venceslao. Ο καθεδρικός ναός είναι επίσης η αιώνια κατοικία 
του Αγίου Ιωάννη Nepomucen.  Επίσκεψη στη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου,  το 
Golden Lane,  μοναστήρι  Starahovski,  η εκκλησία  της Παναγίας Νικηφόρα με το 
περίφημο άγαλμα του Θείου Βρέφους της Πράγας.

13.30 Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
15.00 2ο μέρος αξιοθέατα: Πράγα: με τα πόδια στο Jozefov-  πρώην εβραϊκή συνοικία. 

Γέφυρα του Καρόλου, μια βόλτα στο Royal Route: Celetna Street, Na Prikope Street, 
Πλατεία  Αγοράς με το Δημαρχείο.

18.00 Ελεύθερος χρόνος.
19.00 Δείπνο σε εστιατόριο.
20.30 Προαιρετικά: Black Light Theatre - θέαμα.
22.00 Βράδυ στην Πράγα.

6η ημέρα Πράγα - Βαντοβίτσε - Καλβάρια - Κρακοβία 
7.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Check-out από το ξενοδοχείο στην Πράγα.
8.00 Αναχώρηση για την Κρακοβία.
14.00 Γεύμα σε εστιατόριο στο Βαντοβίτσε.
16.00 Επίσκεψη  στο  σπίτι  του  Πάπα  Ιωάννη  Παύλου  Β  'και  στην  εκκλησία  όπου 

βαφτίστηκε.
18.00 Μεταφορά στην Καλβάρια Ζεμπζιντόβσκα.
18.30 Επίσκεψη στη Μονή Bernardine  στην Καλβάρια Ζεμπζιντόβσκα,  ένα από τα πιο 

διάσημα ιερά στην Πολωνία. Η μονή είναι μνημείο της UNESCO.
19.30 Αναχώρηση για την Κρακοβία.
20.30 Άφιξη στην Κρακοβία και το check-in στο ξενοδοχείο.
21.00 Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στην Κρακοβία.

7η ημέρα Κρακοβία - η καρδιά της Πολωνίας και  Βιελίτσκα - το αλατωρυχείο
8.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο.
9.00 Ξενάγηση στην Κρακοβία.

Κάστρο Βάβελ , Μουσείο Τσαρτορίσκι όπου, ανάμεσα στην εκπληκτική συλλογή 
ευρωπαϊκών έργων, φιγουράρει το έργο του Ντα Βίντσι «Η Κυρία με την ερμίνα». 



Ρωμανική,  γοτθική,  αναγεννησιακή και  μπαρόκ αρχιτεκτονική της  Παλιάς Πόλης 
(Stare Miasto), η μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της αγοράς στην Ευρώπη (Rynek 
Glowny),  το  Δημαρχείο,  Collegium  Maius  -  ένα  αρχαίο  κτίριο  που  ανήκει  στο 
Πανεπιστήμιο  Jagiellonian,  η  παλαιά  υφασματαγορά  (Sukiennice  ),  Εκκλησία 
Kosciol Mariacki - με τον περίφημο βωμό του Veit Stoss. Μια βόλτα στην Παλαιά 
Πόλη. Κατά τη διάρκεια της βόλτας: παρουσίαση πολυμέσων για την ιστορία του 
κεχριμπαριου.  Το  1978  η  Κρακοβία  εισήχθη  ως  ένα  Μνημείο  Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την UNESCO. 

13.30 Γεύμα σε εστιατόριο στην Κρακοβία.
15.00  Επίσκεψη  στη  πρώην  εβραϊκή  συνοικία  -  Καζίμιεζ.  Ηταν  το  κέντρο  της 

θρησκευτικής  και  κοινωνικής  ζωής της  εβραϊκής  κοινότητας,  μέχρι  την  απελάση 
κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής (αξιοθέατα σε 1 ή 2 συναγωγές). Σύντομη 
στάση μπροστά από το εργοστάσιο Schindler ή  επίσκεψη στο εσωτερικό στο δρόμο 
για το αλατωρυχείο στην Βιελίτσκα.

17. 00 Μεταφορά στη Βιελίτσακα (10 χιλιόμετρα από την Κρακοβία). 
17.30 Ξενάγηση  του  αλατωρυχείου  στην  Βιελίτσκα.  -  ένα  από  τα  παλαιότερα  ορυχεία 

αλατιού στον κόσμο. Αύτο το μέρος έχουν επισκεφθεί πολλοί διάσημοι άνθρωποι, 
όπως  Mikolaj  Kopernik,  Johann  Wolfgang  von  Goethe,  Dmitrij  Mendeleev, 
Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla.  Απο το 1978, το αλατωρυχείο 
στην Βιελίτσκα έχει ενταχθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. 
20.00  Δείπνο  σε  ένα  παραδοσιακό  πολωνικό  εστιατόριο  στη  Βιελίτσκα  ή  στο 
ξενοδοχείο  σε  συνδυασμό  με  μια  λαϊκή  μουσική  συναυλία.  Επιστροφή  στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση στην Κρακοβία.

8η ημέρα Κρακοβία - Πιενίνι και Dunajec - Ζακοπάνε - Κρακοβία 
8.00 Πρωινό στο ξενοδοχείο.
9.00 Αναχώρηση με πούλμαν για Σρομόβτσε Βίζσε.
11.00 Ιστιοπλοΐα  στις  παραδοσιακές  ξύλινες  σχεδίες  κάτω  στον  ποταμό  Δούναβη,  στο 

Εθνικό Πάρκο Πιενίνι.
13.00 Γεύμα σε εστιατόριο στη Szczawnica
14.00 Αναχώρηση για το Ζακοπάνε.
16.00 Επίσκεψη στα αξιοθέατα στο Ζακοπάνε: το παρεκκλήσι στη Jaszczurowka, Peksowy 

Brzyzek - νεκροταφείο και την παλιά εκκλησία, Villa Άτμα, Krzeptowki - Το Ιερό 
της Παναγίας της Φάτιμα, Krupowki.

19.00 Δείπνο σε ένα παλιο εστιατόριο στο Ζακοπάνε με  παραδοσιακή  μουσική
20.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο στην Κρακοβία.

9η ημέρα Κρακοβία - Άουσβιτς-Μπζεζίνκα (Άουσβιτς-Μπίρκεναου) - Κρακοβία
7.30 Πρωινό στο ξενοδοχείο.
8.30 Αναχώρηση για το Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
10.00 Ξενάγηση  στο  χώρο  του  πρώην  στρατοπέδου  συγκέντρωσης  στο  Άουσβιτς-

Μπίρκεναου. Το στρατόπεδο χτίστηκε από Γερμανούς Ναζί κατά τη διάρκεια της 
ναζιστικής  κατοχής  της  Πολωνίας.  Σήμερα  υπάρχει  μουσείο  στο  έδαφος  του 
στρατοπέδου, ο τόπος αυτός είναι  Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της  UNESCO.  Η  επίσκεψη  περιλαμβάνει  το  στρατόπεδο  του  Άουσβιτς  Ι  και  το 
δεύτερο στρατόπεδο Μπίρκεναου.

13.00 Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
14.00 Αναχώρηση για την Κρακοβία.
15.00 Άφιξη στην Κρακοβία και ελεύθερος χρόνος.
20.00 Δείπνο στην Κρακοβία.
22.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η τελευταία μέρα στην Κρακοβία.



10η ημέρα Αναχώρηση από την Πολωνία. 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Check-out από το ξενοδοχείο στη Κρακοβία. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο. Αναχώρηση από την Πολωνία. 


