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ΚΚλλαασσιικκήή  ΠΠοολλωωννίίαα    88  ΜΜΕΕΡΡΕΕ  
 
Ανατωρήσεις:  
8/7, 15/7, 22/7, 29/7 θαη 5/8, 12/8, 19/8 
 
Με απεσθείας πτήσεις της LOT Polish Airlines 

 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

8, 15, 22, 29/7 θαη 5, 12, 19/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΑΡΟΒΗΑ 
ΠΟΛΩΝΗΚΔ 
ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΔ 

LO 172 03:40 - 06:15 

14, 21, 28/7 θαη 4, 11, 18, 25 /8 ΒΑΡΟΒΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΠΟΛΩΝΗΚΔ 
ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΔ 

LO 171 22:30 - 02:55+ 
 

 
Πρόγραμμα 
 
 

 

 1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ- ΒΑΡΟΒΙΑ 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα ηε Βαξζνβία. Άθημε, παξαιαβή θαη πξηλ ηελ 
μελάγεζε ζα ζηακαηήζνπκε γηα θαθέ θαη μεθνύξαζε. Ζ πόιε ηεο Βαξζνβίαο είλαη γεκάηε αμηνζέαηα θαη κλεκεία 
πνιηηηζκνύ, ηέρλεο, ηα νπνία αλ θαη θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξώο θαηά ην Β’ Παγθόζκην πόιεκν, αλνηθνδνκήζεθαλ 
κε πηζηή θαη ιεπηνκεξεηαθή αληηγξαθή από ηζηνξηθά ληνθνπκέληα, ζθίηζα, πίλαθεο θαη θσηνγξαθίεο. Θα 
μεθηλήζνπκε από ηελ ηήιε ηνπ Εηγθκνύλδνπ, ην παιηόηεξν άγαικα ηεο Βαξζνβίαο, ην Κάζηξν ησλ Βαζηιηάδσλ 
θαη ζα ζαπκάζνπκε ηνπο εληππσζηαθνύο εζσηεξηθνύο ηνπ ρώξνπο. πλερίδνπκε γηα ην «Λαδέλθη» πνπ είλαη έλα 
ζπγθξόηεκα παιαηηώλ θαη πάξθσλ ηεο Βαξζνβίαο θαη ζα μελαγεζνύκε ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ δηάζεκνπ 
βαζηιηθνύ αλάθηνξνπ «Παιάηη ζην Νεξό». Θα πεξάζνπκε από ηνλ θεληξηθό δξόκν Μαξζαιθόβζθα, κε ηα πνιιά 
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα όπνπ βξίζθεηαη ην Παιάηη ηνπ Πνιηηηζκνύ θαη ηεο Δπηζηήκεο. Γεύκα θαη κεηαθνξά ζην 
μελνδνρείν. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη ην ππόινηπν ηεο κέξαο ειεύζεξν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 2η μέρα: ΒΑΡΟΒΙΑ– ΠΑΛΑΣΙ ΒΙΛΑΝΟΒ-ΕΔΛΑΕΟΒΑ ΒΟΛΑ-ΒΑΡΟΒΙΑ 
Πξόγεπκα θαη επίζθεςε ζην ηζηνξηθό παιάηη Βηιάλνβ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νκώλπκε πεξηνρή θαη είλαη γλσζηό θαη 
σο νη «Βεξζαιιίεο ηεο Πνισλίαο». Σν Παιάηη είλαη κηα κπαξόθ βαζηιηθή θαηνηθία πνπ πεξηβάιιεηαη από θαλάιηα 
θαη γξαθηθέο γέθπξεο θαη έλα όκνξθν πάξθν. πλερίδνπκε γηα ηε Εειαδόβα Βόια, ηε γελέηεηξα ηνπ Φξεηδεξίθνπ 
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νπέλ όπνπ ζην πάξθν πνπ βξίζθεηαη ην ζπίηη ηνπ δηάζεκνπ Πνισλνύ κνπζηθνζπλζέηε κπνξείηε λα αθνύζεηε 
λεαξνύο πηαλίζηεο λα εθηεινύλ έξγα ηνπ. Δπηζηξνθή ζηε Βαξζνβία θαη ζην μελνδνρείν. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 
κπνξείηε λα θάλεηε κηα βόιηα ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο παιηάο πόιεο, όπνπ βξίζθνληαη πνιιά θαθέ θαη 
εζηηαηόξηα. Γηα δηαζθέδαζε ζαο πξνηείλνπκε ην ζύγρξνλν θέληξν ηεο Βαξζνβίαο. Δδώ ζα βξείηε δηάθνξα θιακπ 
κε όια ηα είδε κνπζηθήο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 3η μέρα: ΒΑΡΟΒΙΑ–ΑΟΤΒΙΣ-ΕΑΚΟΠΑΝΔ 
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ην κεγαιύηεξν ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο ησλ Ναδί, ην Άνπζβηηο γηα λα 
επηζθεθηνύκε ηα θξεκαηόξηα ηεο Ναδηζηηθήο θαηνρήο όπνπ βξήθαλ ηνλ ζάλαην πεξηζζόηεξνη από 4.000.000 
άλζξσπνη, 28 δηαθνξεηηθώλ εζλνηήησλ. Γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην θαη ζπλερίδνπκε γηα ηε ρεηκεξηλή 
πξσηεύνπζα ηεο Πνισλίαο ην Εαθνπάλε, έλα από ηα πην γνεηεπηηθά θαη παλέκνξθα κέξε ηεο ρώξαο. Άθημε θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 4η μέρα: ΕΑΚΟΠΑΝΔ 
Μεηά ην πξόγεπκα ζα επηζθεθζνύκε ην παξαδνζηαθό ρσξηό «Chocholow” όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
ζαπκάζνπκε ηα γξαθηθά μύιηλα ζπίηηα θαη ηνπο ηερλίηεο λα ζθαιίδνπλ πεξίηερλα αληηθείκελα ζην μύιν. Μπνξείηε 
επίζεο λα αγνξάζεηε θαη ληόπηα ηπξηά. Δπηζηξνθή ζην θαηαπξάζηλν Εαθνπάλε. Θα πεξηεγεζνύκε αλάκεζα ζηα 
γξαθηθά δξνκάθηα ηεο πόιεο κε ηα πνιιά εζηηαηόξηα, θαθέ θαη θαηαζηήκαηα. Αθόκε ζαο πξνηείλνπκε κηα 
πξναηξεηηθή κεηαθνξά ζην ζηαζκό ηνπ ηειεθεξίθ, όπνπ κπνξείηε λα αλεβείηε ζηελ θνξπθή ηνπο βνπλνύ 
“Gubalowka” γηα λα ζαπκάζεηε ηε ζέα θαη λα θάλεηε ηε βόιηα ζαο αλάκεζα ζηα ηνπηθά καγαδάθηα κε αλακλεζηηθά 
θαη πεξίηερλα μπιόγιππηα αληηθείκελα. Μπνξείηε επίζεο λα δνθηκάζεηε ηηο ηνπηθέο ιηρνπδηέο θαη ηα 
κνζρνκπξηζκέλα θξέαηα πνπ ςήλνληαη ζηα μύια. Σν βξάδπ ζαο πξνζθαινύκε ζε δείπλν κε παξαδνζηαθή 
κνπζηθή. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 5η μέρα: ΕΑΚΟΠΑΝΔ–ΒΙΔΛΙΣΚΑ–ΚΡΑΚΟΒΙΑ  
Πξόγεπκα θαη ζπλερίδνπκε γηα λα επηζθεθζνύκε ηα κνλαδηθά αιαησξπρεία ηεο Βηειίηζθα, πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί 
ζε έλα ππέξνρν έξγν ηέρλεο θαη έρνπλ εληαρζεί ζηε ιίζηα ησλ Μλεκείσλ Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο Unesco. 
Θα ζαπκάζνπκε ηα γιππηά από αιάηη αιιά θαη ηελ ππέξνρε εθθιεζία ζηνπο ππόγεηνπο ρώξνπο ηνπ νξπρείνπ πνπ 
είλαη κνλαδηθό ζηνλ θόζκν. Γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ σξαηόηεξε ίζσο πόιε ηεο 
Πνισλίαο, ηελ Κξαθνβία. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Σν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα θάλεηε κηα αμέραζηε 
ξνκαληηθή βόιηα κε άκαμα ζηα δξνκάθηα ηεο παιηάο πόιεο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 6η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ 
Ζ μελάγεζε ηεο παλέκνξθεο απηήο πόιεο πνπ απνηειεί πόιν έιμεο γηα εθαηνκκύξηα ηνπξίζηεο αξρίδεη κεηά ην 
πξόγεπκα. Θα μεθηλήζνπκε από ηελ θεληξηθή πιαηεία, Ρύλεθ Γθιόβλπ πνπ είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ζηελ 
Δπξώπε, γηα λα ζα δνύκε ηελ παιηά αγνξά πθαζκάησλ θαη ηε δηάζεκε εθθιεζία ηεο Παλαγίαο, ηνλ πύξγν ηεο 
εθθιεζίαο θαη λα αθνύζνπκε ην μαθνπζηό ζήκα ηεο ζάιπηγγαο, ην Μπαξκπάθαλ, ηελ νδό Φινξηάλζθα θαη ην 
παιηόηεξν θηίξην Collegium Maius ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξαθνβίαο πνπ ηδξύζεθε ην 1364. Θα πεξάζνπκε ηελ 
Βαζηιηθή νδό ηεο Πνισλίαο πξνο ηε Βαβέι γηα λα δνύκε ην Κάζηξν, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηα ηδησηηθά 
δηακεξίζκαηα ησλ Βαζηιηάδσλ θαη ηνλ Καζεδξηθό Ναό κε ηηο ζαξθνθάγνπο. Γεύκα θαη ην ππόινηπν ηεο κέξαο 
ειεύζεξν. Σν κεγαιύηεξν εκπνξηθό θαηάζηεκα ηεο πόιεο «Galeria Krakowska» ζαο πεξηκέλεη γηα ηα ςώληα ζαο. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 7η-8η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ–ΣΔΣΟΥΟΒΑ–ΒΑΡΟΒΙΑ–ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Σζεζηόρνβα, ηε ζξεζθεπηηθή πξσηεύνπζα ηεο Πνισλίαο. Δδώ ζα 
επηζθεθζνύκε ην κνλαζηήξη Γηάζλα Γθόξα κε ηε κνλαδηθή θαη δηάζεκε εηθόλα ηεο Μαύξεο Παλαγίαο. Γεύκα θαη 
ζπλερίδνπκε γηα ην αεξνδξόκην ηεο Βαξζνβίαο όπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο γηα Λάξλαθα. Άθημε 
ηα ραξάκαηα ηεο 8εο κέξαο. 
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Σιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

8/7,15/7 €865 €1065 €892 €739 

22/7,29/7 €889 €1090 €916 €769 

5/8,12/8,19/8 €929 €1130 €956 €799 
 

 
Περιλαμβάνονται 

  Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Βαξζνβία–Λάξλαθα. 
 

  Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ. 
 

  Γηακνλή ζε μελνδνρεία 4* ζηε Βαξζνβία θαη Κξαθνβία θαη 3* ζην Εαθνπάλε. 
 

  Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά. 
 

  Πέληε (5) γεύκαηα ή δείπλα. 
 

  Γείπλν κε παξαδνζηαθό εζηηαηόξην κε κνπζηθή. 
 

  Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 
 

  Σνπηθνί μελαγνί ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ. 
 

  Έκπεηξνο Διιελόθσλνο αξρεγόο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  Φ.Π.Α 
 

 

 
Γεν Περιλαμβάνονται 

  Φαγεηό ζην αεξνπιάλν. 
 

  Δηζηηήξηα εηζόδσλ ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ. 
 

  Πνηά ζηα θαγεηά. 
 

  Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά. 
 

  Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή. 
 

  Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 
 

 

ημαντικές Πληρουορίες 

  ην Εαθνπάλε επεηδή δελ ππάξρνπλ ηξίθιηλα δσκάηηα ζα δίλνληαη έλα δίθιηλν θαη έλα κνλόθιηλν κε ζπλνιηθή  
επηβάξπλζε €80. 

 

 

Όξνη θαη Πνιηηηθή Αθύξσζεο 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κέρξη 45 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε παξαθξάηεζε πνζνύ 50 Δπξώ γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 
 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 44 θαη 30 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 30% ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 29 θαη 21 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 50% ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο 20 κέξεο θαη κέρξη ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  ε πεξίπησζε κε παξνπζίαζεο (no show), παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  Γηα ηα κέζα νιηθήο λαύισζεο (charter), θξνπαδηέξεο , ζθη, εθζέζεηο, ζπλέδξηα θαη παξεκθεξείο δηεζλείο εθδειώζεηο,  
ηα αθπξσηηθά θζάλνπλ κέρξη 100% ηεο αμίαο ηνπο αζρέησο ηεο εκεξνκελίαο γλσζηνπνίεζεο ηεο αθύξσζεο. 

 

 

 


