
 

 
 
 

Special Κρακοβία – Άουσβιτς - Αλατωρυχεία της 
Βιελίτσκα  4ημ & 6ημ Οργανωμένη εκδρομή «Go 

Light & Smart» , από Θεσσαλονίκη 
 

Κάθε Πέμπτη 4ημ  
από 15/09 έως 20/10 και από 03/11 έως 15/12 

& από 13/01 έως 16/03 
 

Κάθε Κυριακή 5ημ  
από 11/09 έως 23/10 και από 06/11 έως 18/12  

& από 08/01 έως 19/03 
 

1η ημέρα  Πτήση για Κρακοβία – πρώτη γνωριμία με την πόλη  
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κρακοβία και πρώτη γνωριμία με τον προορισμό . 
Άφιξη σε μία πόλη κόσμημα, γεμάτο γοτθικά στοιχεία και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική. Η 
Κρακοβία είναι μια παραμυθένια Παλιά Πόλη, με ιστορικά μνημεία που αγγίζουν ευαίσθητες 
χορδές, ένα σπάνιο αλατωρυχείο 700 χρόνων και νεανική ζωντάνια που θα ζήλευε κάθε ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα .Μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη.  

 
2η ημέρα  Κρακοβία - (ξενάγηση πόλης)  
 
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  Κρακοβία – επίσκεψη στο Άουσβιτς 
 
Μετά το πρωινό μας, θα επισκεφτούμε 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 Κρακοβία – επίσκεψη στα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα 
 
Μετά το πρωινό μας, θα επισκεφτούμε 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 Κρακοβία – Εκδρομή στα θερμά λουτρά Chocholow- πτήση 
επιστροφής 
 
Μετά το πρωινό , σας προτείνουμε μια εκδρομή στα λουτρά Chocholow,που είναι το 
μεγαλύτερο θερμικό συγκρότημα στο Podhale. Το νερό εξάγεται από βάθος σχεδόν 3.600 
μέτρων και οι βυθισμένοι βράχοι, εκπέμπουν ευεργετικά μικροθρεπτικά συστατικά όπως θείο, 
ασβέστιο, μαγνήσιο και νάτριο. Χαλαρώστε στις 8 πισίνες υδρομασάζ με ιαματικό νερό με 
θερμοκρασία 36 βαθμών Κελσίου. Βουτήξτε στην πισίνα με θερμοκρασία 36 βαθμών Κελσίου. 
Χαλαρώστε στη σπηλιά αλατιού ή στη σάουνα «Textile», για όσους δεν θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν την κανονική σάουνα ατμού. Επιστροφή στην πόλη. Διανυκτέρευση.’Επειτα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής .  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ένας προορισμός – 2 προγράμματα 
 

✓ Go Light – Οργανωμένη Εκδρομή: To πακέτο περιλαμβάνει 

αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  ,διαμονή με πρωινό 
,ξενάγηση πόλης ,μεταφορά από/προς αεροδρόμιο ασφάλεια αστικής 
ευθύνης  (το πρόγραμμα πραγματοποιείται από 2 άτομα και άνω)  
 

✓ SMART – Οργανωμένη Εκδρομή:: To πακέτο περιλαμβάνει 

αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ,διαμονή με πρωινό , 
ξενάγηση πόλης ,επίσκεψη στο Άουσβιτς , επίσκεψη στα αλατωρυχεία 
της Βιελίτσκα περιήγηση , μεταφορά από/προς αεροδρόμιο ,αρχηγό – 
συνοδό του γραφείου ασφάλεια αστικής ευθύνης (το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται από 6 άτομα και άνω) ( κόστος + 90€ το άτομο από το 
πρόγραμμα Go Light-περιλαμβάνει και τις εισόδους )  
 

ΟΣΟ ΝΩΡΊΤΕΡΑ!!! ΤΟΣΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ!!! 
Περιορισμένος αριθμός θέσεων «EARLY BOOKING» 

 
 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 
οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 80€ το άτομο 

 
 

Τα δρομολόγια πτήσεων είναι ενδεικτικά και διαφοροποιούνται  
ανάλογα το μήνα και την εταιρεία  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Κάθε Πέμπτη 4ημ  
από 15/09 έως 20/10 και από 03/11 έως 15/12 

& από 13/01 έως 16/03 

Ξενοδοχεία  
Early Booking 

4ημέρες 
Κανονικές Τιμές 

4ημέρες 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145€ 

Ibis Krakow Stare 

Miasto 3*, 
Κεντρικό 

275 € 365 € 199€ 4ήμερο 
 

Θες/νίκη - Κρακοβία 
17.55 – 18.50 

 
Κρακοβία - Θες/νίκη 

18.50-21.45 
  

Novotel Krakow 
Centrum 4*, 

Κεντρικό 
295 € 385 € 209€ 

Holiday Inn Krakow City 

Center 5* 
Κεντρικό 

315 € 400 € 219€ 

 

Κάθε Κυριακή 5ημ  
από 11/09 έως 23/10 και από 06/11 έως 18/12  

& από 08/01 έως 19/03 

Ξενοδοχεία  
Early Booking 

6ημέρες 
Κανονικές Τιμές 

6ημέρες 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145€ 

Ibis Krakow Stare 

Miasto 3*, 
Κεντρικό 

325 € 415 € 229€ 5ήμερο 
 

Θες/νίκη - Κρακοβία 
10.00-11.15 

 
Κρακοβία - Θες/νίκη 

19.00-21.55 
  

Novotel Krakow 
Centrum 4*, 

Κεντρικό 

355 € 445 € 249€ 

Holiday Inn Krakow City 

Center 5* 
Κεντρικό 

395€ 485 € 269€ 

 
 
 
 

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=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


 

 
 
 
 

 
Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεις για το δρομολόγιο 
Θες/νίκη  – Κρακοβία – Θες/νίκη   

• Δύο χειραποσκευές ανά άτομο (μία Χειραποσκευή 10 κιλών & μία μικρή 
τσάντα να χωράει κάτω από το κάθισμα) 

• Ξενάγηση πόλης  

• Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο  

• Επίσκεψη στο Άουσβιτς – Περιλαμβάνει και το εισιτήριο εισόδου * 

• Επίσκεψη στα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα– Περιλαμβάνει και το 
εισιτήριο εισόδου * 

• Διαμονή  στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 

 

*Στο πρόγραμμα “SMART”   
 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 

• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό  

•  Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  

•  Δημοτικοί φόροι 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (145€) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Παρακαλώ όπως διαβάσετε με προσοχή και τα παρακάτω 
 
Σημαντικές σημειώσεις : 
 

• Οι παραπάνω τιμές έχουνε κοστολογηθεί με οικονομικούς αεροπορικούς 
ναύλους και προϋποθέτουν έγκαιρη κράτηση  .Σε περίπτωση αύξησης 
τιμών, θα υπάρχει επιβάρυνση τιμής .Ελέγξτε διαθεσιμότητα με τους 
πωλητές μας   

• Tα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας  

• Η μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και η ξενάγηση πόλης 
πραγματοποιούνται ακόμα και δύο άτομα μόνα  

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο 
αριθμό συμμετοχών και η τελική τιμή διαμορφώνεται βάση συμμετοχής   

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας 
κάρτα  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες 
της χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  
.Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα 
,επίναυλους καυσίμων ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον 
πελάτη  

 
Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 
Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις τρόπους  

Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα  
Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση κάρτας σε 
ασφαλές περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο τραπεζικό μας 
λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Εθνική ,Alpha 
,Πειραιώς &  Eurobank * 
Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και συμπληρώνοντας τη 
φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η πληρωμή γίνεται με 
αντικαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό 
 
 



 

 
 
 
*Λόγο των συνεχόμενων ανατιμήσεων των αεροπορικών ναύλων ,ενδέχεται οι 
τιμές στο online σύστημα κρατήσεων να μην ισχύουν και να υπάρχει αύξηση 
τιμής .Η τελική τιμή επιβεβαιώνεται με τη σύμβαση συμμετοχής .Σε κάθε 
περίπτωση αν η τιμή που κλείσατε την εκδρομή ,με την τελική τιμή είναι άλλη 
σας επιστρέφονται άμεσα η προκαταβολή σας  

 
➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις 

με πιστωτική κάρτα  
➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς πρότερη 

από εμάς ενόχληση  
 
Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 

 
➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και 

υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή  

➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το λαμβάνεται με 
email 72-24 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας  

➢ Τις κάρτες επιβίβασης (check in) τις λαμβάνουνε 48-24 ώρες προ πτήσεων  
 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 
✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν 

την αναχώρηση.  
✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του 

Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας 

των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 
✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου 

που νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 


