
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στη 1 το μεσημέρι, γνωριμία με τον συνοδό της 
εκδρομής και αναχώρηση με απευθείας πτήση της Ryanair για την φημισμένη 
Κρακοβία. Μόλις φτάσουμε θα κάνουμε μια βόλτα με το λεωφορείο για να πάρουμε 
μια πρώτη γεύση από την πόλη και θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας το MERCU-
RE OLD TOWN 4* στο κέντρο της πολης. Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού, 
κάντε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της και 
απολαύστε ποτό ή φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν 
την κεντρική πλατεία.
 
 2η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - WIELICZKA 
Θα πάρουμε ένα καλό πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την γνωριμία 
με την αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας. Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό 
Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την 
Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν και τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την, 
αφιερωμένη στην Παναγία, εκκλησία Μαριάτσκι. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει 
το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν το 
εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ 
και μια έκθεση ζωγραφικής Πολωνών ζωγράφων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
την κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, για να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που 
αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων και βασική επίσκεψη 
χιλιάδων ταξιδιωτών. Στις υπόγειες στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο 
αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα υποστυλώματα των στοών, τα οποία 
είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο 
αλατωρυχείο μια γοητεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, 
εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης.Επιστρέφουμε στην 
υπέροχη πόλη, την οποία με την καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής μπορείτε να 
εξερευνήσετε. Περπατήστε στην πιο trendy γειτονιά Kazimierz, στα νοτιοανατολικά 
της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση 
για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, 
αν και συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος αποτελεί σήμερα ένα 
από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή, με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes 
και εστιατόρια. 

Εξασφαλίσαμε για εσάς
- Απευθείας πτήσεις 
- ιδανικά ωράρια πτήσεων 
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
- Συνοδός – μόνιμος κάτοικος Κρακοβίας
- Δώρο εκδρομή στα περίφημα αλατωρυχεία Wieliczka
-Άουσβιτς – εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη 
πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή, ακουστικά ξενάγησης  

Από τις πιο γοητευτικές Ευρωπαϊκές πόλεις, η Κρακοβία έχει να μας δείξει μεσαιωνικές πλατείες, εβραϊκά και σοβιετικά μυστικά, μυθικά κάστρα 
πλάι στον ποταμό Βιστούλα, μια παλιά πόλη κόσμημα, βασιλικούς δρόμους, μνημεία στο μεταίχμιο ανατολικής και δυτικής Ευρώπης και ιστορικές 
γειτονιές που διηγούνται ιστορίες από την σοβιετική εποχή, από τις εβραϊκές διώξεις αλλά και από την σύγχρονη άνοδο της πόλης σε ένα μέρος 
γεμάτο street art και ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές γωνιές.
Και οι επισκέψεις εκτός πόλης έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως αυτή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς όπου γράφτηκε ένα από τα πιο 
τραγικά κεφάλαια της παγκόσμιας Ιστορίας αλλά και στα φημισμένα αλατωρυχεία Wielizka, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. 

Με τις νέες απευθείας πτήσεις της Ryanair είναι ευκαιρία να γνωρίσετε αυτόν τον υπέροχο προορισμό και μάλιστα με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. 
Δείτε παρακάτω στο πρόγραμμα που σας προτείνουμε τις καλύτερες επισκέψεις για ένα όμορφο 4ήμερο ταξίδι στην Κρακοβία..

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

13/2 
20/2

& 
12/3

 JORDAN GUEST ROOMS / κεντρικό - παλιά πόλη 165 95 225

RYANAIR
ΘΕΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 14.25 - 15.25
ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΘΕΣ 14.00 - 17.00

Δείτε την πολιτική αποσκευών στη 
σελίδα 3

 ΜΕRCURE STARE MIASTO 4* / κεντρικό - παλιά πόλη 215 95 320

RADISSON BLU KRAKOW 5* 
κεντρικό - 300μ από κεντρική πλατεία

260 95 410

 27/2 
& 

26/3

 JORDAN GUEST ROOMS / κεντρικό - παλιά πόλη 215 125 275

ΜΕRCURE STARE MIASTO 4* / κεντρικό - παλιά πόλη 265 125 370

RADISSON BLU KRAKOW 5*
κεντρικό - 300μ από κεντρική πλατεία

310 125 460

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά (εκτός των Guesthouses)

Σύνολο φόρων +145 ευρώ 
Προαιρετική εκδρομή στο Άουσβιτς 35 ευρώ

3η ημέρα: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑUSCHWITZ - 
BIRKENAU
Tην συγκεκριμένη εκδρομή την προτείνουμε προαιρετικά 
λόγω της ιδιαιτερότητάς της και δεν την συνιστούμε 
σε παιδιά κάτω των 14 ετών. Θα ξεκινήσουμε από το 
ξενοδοχείο για την κωμόπολη Όσβιετσιμ (γερμ. Auschwitz) 
εκεί που βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω 
από 1,3εκ. άνθρωποι κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Οι χώροι και οι περιγραφές σε μεταφέρουν σε 
εκείνη την σκοτεινή περίοδο της ιστορίας ενώ παράλληλα σε 
ενημερώνουν για καταστάσεις που δεν μπορεί να συλλάβει 
ο ανθρώπινος νους. Από το 1979 ανήκει στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
 
4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Την τελευταία μας ημέρα, θα πάρουμε το πρωινό στο 
ξενοδοχείο και θα έχουμε χρόνο για μια τελευταία βόλτα 
στην πόλη. Το μεσημέρι θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.

Άουσβιτς

ΚΡΑΚΟΒΙΑ CITY BREAK 4 ΗΜΕΡΕΣ

Αλατορυχεία


