
 

 

Κρακοβία, μία πόλη κόσμημα 4,5ημ  

Από Αθήνα κάθε εβδομάδα  
Prive μεταφορές – ξεναγήσεις και mini groups    

 

 

1η ημέρα  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΚΟΒΊΑ 
 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κρακοβία. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 

χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

 

2η ημέρα  ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ξενάγηση)  

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε  τη ξενάγηση της πόλης. Η Κρακοβία, το 

αιώνιο πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο της χώρας, ταυτίζεται με την ίδια την 

ιστορία της Πολωνίας. Το πρώτο οχυρό κτίστηκε στον λόφο Βάβελ. Η πόλη απλώθηκε 

στην κοιλάδα του Βιστούλα και κτίστηκαν πανεπιστήμια και εκκλησίες, 

αντικατοπτρίζοντας τον πλούτο των μεσαιωνικών βασιλείων. Η Κρακοβία αποτελεί 

τον σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων που φθάνουν από όλο 

τον κόσμο για την αναπαλαίωση και συντήρηση των πολυάριθμων αναγεννησιακού 

και νεοκλασικού ρυθμού οικοδομημάτων της, που γίνεται σε κάθε κτίριο με 

επιστημονική ακρίβεια και μεγάλες δαπάνες, τις οποίες έχει αναλάβει το Πολωνικό 

κράτος μαζί με την UNESCO. Μεταξύ .Ο λόφος Βάβελ, η γοτθικού ρυθμού 

μητρόπολη, όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των Πολωνών Βασιλέων, ο 

πύργος του Δημαρχείου, η παλαιά υφασματαγορά Σουτσένιτσε, η μεγάλη πλατεία 

Ρύνεκ Γκλόβνυ, καθώς και η παλιά εβραϊκή συνοικία Κάζιμιρτζ που χρησιμοποιήθηκε 

για τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας "Η λίστα του Σίντλερ", είναι μερικά 

από τα αξιοθέατα της πόλης που δούμε κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας. 

Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα  ΚΡΑΚΟΒΙΑ - Προαιρετική εκδρομή στο Άουσβιτς    

 

Μετά το πρωινό μας, σας προτείνουμε να επισκεφτούμε προαιρετικά το στρατόπεδο 

συγκέντρωσης Άουσβιτς . Πρωινή αναχώρηση με προορισμό το σύγχρονο μνημείο 

βαρβαρότητας και ανθρώπινης φρίκης , όπου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι 

από 4.000.000 άνθρωποι, 28 διαφορετικών εθνοτήτων. Επίσκεψη του χώρου με τις 

γλαφυρές αναπαραστάσεις και περιγραφές της ναζιστικής θηριωδίας. Επιστροφή 

στην Κρακοβία . Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 

 

 

 



 

4η ημέρα  ΚΡΑΚΟΒΙΑ - Προαιρετική εκδρομή στο Άουσβιτς    

 

Μετά το πρωινό μας, σας προτείνουμε να επισκεφτούμε προαιρετικά τα μοναδικά 

αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, που έχουν μετατραπεί σε χώρο τέχνης. Θα έχουμε την 

ευκαιρία να θαυμάσουμε τα γλυπτά, αλλά και την εκκλησία από αλάτι στους 

υπόγειους χώρους του ορυχείου. Δεν υπάρχει άλλο ισάξιο και τόσο 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 Κληρονομιάς της UNESCO. Μετά την επίσκεψή μας και την 

αγορά των σχετικών αναμνηστικών από αλάτι, θα επιστρέψουμε στην Κρακοβία. 

Απόγευμα ελεύθερο για μια βόλτα στην υπέροχη παλιά πόλη. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα  ΚΡΑΚΟΒΙΑ –  ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
 

Πρωινό , χρόνος ελεύθερος και  αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε 

την πτήση επιστροφής .  

 

Κρακοβία, μία πόλη κόσμημα 4,5ημ  

Από Αθήνα κάθε εβδομάδα  

Αναχωρήσεις :  

Κάθε Σάββατο 4ημ & Κάθε Τετάρτη 5ημ  

Ξενοδοχεία  4ημέρες 5ημέρες 
Παιδί 

 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 

καυσίμων : 145 €  

Ibis Krakow 

Stare Miasto 3*, 
Κεντρικό 

245 € 275 € 199€ 4ήμερο 
Αθήνα - Κρακοβία 

18.25-19.50 

Κρακοβία - Αθήνα 

16.30-19.50 

 

5ήμερο 
Αθήνα - Κρακοβία 

20.15-21.40 

Κρακοβία - Αθήνα 

14.35-17.55  

Novotel Krakow 

Centrum 4*, 
Κεντρικό 

279 € 319 € 189€ 

Holiday Inn 

Krakow City 

Center 5* 
Κεντρικό 

299 € 349 € 219€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 80€ το άτομο 

 

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=d08d64eca9190047136f003f90237e23&id=183621&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=d08d64eca9190047136f003f90237e23&id=183621&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=d08d64eca9190047136f003f90237e23&id=6783&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=d08d64eca9190047136f003f90237e23&id=6783&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=d08d64eca9190047136f003f90237e23&id=6784&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=d08d64eca9190047136f003f90237e23&id=6784&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=d08d64eca9190047136f003f90237e23&id=6784&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια για το δρομολόγιο Αθήνα  – Κρακοβία – 

Αθήνα 
• Δύο χειραποσκευές ανά άτομο (μία Χειραποσκευή 10 κιλών & μία μικρή 

τσάντα να χωράει κάτω από το κάθισμα) 

• Προτεραιότητα και κρατημένη θέση  

• μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο της Κρακοβίας  

• Ιδιωτική ξενάγηση πόλης   

• Διαμονή  στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  
•  Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  
•  Δημοτικοί φόροι  
•  Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (+145€) 

  

Σημειώσεις :  

 

1)Το κόστος των προαιρετικών διαμορφώνεται σύμφωνα με τη 

συμμετοχή ! 

2)Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε 

να επιλέξετε όποια ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν 

πτήσεις  

3)Στις περιόδους υψηλής ζήτησης , αργιών ,εκθέσεων και events 

ενδέχεται οι τιμές να είναι αυξημένες  

4)Στο 4ήμερο πρόγραμμα, δεν πραγματοποιείται η 3η μέρα του 5ήμερου 

προγράμματος. Οι προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιούνται με 

ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων 

 


