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ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΕ 4 ΗΜΕΡΕΣ 

Σαββατοκύριακο στην Κρακοβία

Πολιτιστικό ταξίδι σε 4 ημέρες στο νομό Malopolska, ο οποίος ονομάζεται Μικρής Πολωνίας. Το 
πρόγραμμα  περιλαμβάνει  αναφερόμενους  χώρους:  Κρακοβία,  Καζίμιεζ  -  την  πρώην  εβραϊκή 
συνοικία στην Κρακοβία, Βιελίτσκα – το αλατωρυχείο, Άουσβιτς - Μπίρκεναου, Τσενστοχόβα.

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

2η ημέρα Κρακοβία  -  η  καρδιά  της  Πολωνίας,  Καζίμιεζ  -  εβραϊκή  συνοικία  και  το 
αλατωρυχείο Βιελίτσκα.

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. 

13.00 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.
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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.

3η ημέρα Κρακοβία - Άουσβιτς (Άουσβιτς - Μπίρκεναου) - Τσενστοχόβα – Κρακοβία
7.30 Πρωινό στο ξενοδοχείο.
8.00 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. 

13.00 Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
14.00 Αναχώρηση για Τσενστοχόβα.
16.00 Ξενάγηση στο πιο σημαντικό προσκυνητικό μέρος  στην Πολωνία - το μοναστήρι 

στην Τσενστοχόβα: Jasna Gora με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας - Μαύρη 
Μαντόνα.

18.00 Επιστροφή στην Κρακοβία.
20.00 Άφιξη στην Κρακοβία. Δείπνο στο ξενοδοχείο.

12η ημέρα Αναχώρηση από την Πολωνία. 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Check-out από το ξενοδοχείο στη Βαρσοβία. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο. Αναχώρηση από την Πολωνία. 


