Αλατορυχεία

Βαρσοβία

Κρακοβία

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ (720 χλμ)
Aναχώρηση στις 06:00 π.μ. από Θεσσαλονικη και κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή, άφιξη στην Σερβία και την
περιοχή του Νόβισαντ, για διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ - KΡΑΚΟΒΙΑ (690 χλμ)
Πρωινό, αναχώρηση για τα σύνορα της Ουγγαρίας στην
πόλη Σέγκετ.Θα διατρέξουμε όλη την χώρα και θα έχουμε
στάση και σχετική παραμονή στην όμορφη Banska Bystrica.
Συνεχίζουμε για την παλιά βασιλική πρωτεύουσα της Πολωνίας,
την Κρακοβία. μια από τις πιο κομψές πόλεις της Ευρώπης, με
ηλικία πάνω από 1,000 χρόνια. Θεωρείται η καρδιά & η ψυχή
της Πολωνίας, πατρίδα πολλών σημαντικών καλλιτεχνών,
συγγραφέων, μουσικών, σκηνοθετών & έδρα ενός από τα
πιο παλιά πανεπιστήμια του κόσμου. Άφιξη στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην 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,
τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι
αφιερωμένη στην Παναγία. 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. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην
υπέροχη πόλη, την οποία με την καθοδήγηση του συνοδού της
εκδρομής μπορείτε να εξερευνήσετε. Περπατήστε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, 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 στην πόλη με υπέροχες
γκαλερί, μουσεία, cafes και εστιατόρια.
4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - TARNOW
Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα,για
να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που αποτελούν
μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. 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.Mετά την επίσκεψη
στα αλατωρυχεια συνεχίζουμε ανατολικά στη γεωγραφική
περιοχή Μαλοποσκα που απέχει 80 χλμ. Θα επισκεφτούμε τη
πόλη Tarnow, σιδηροδρομικός κόμβος. Θα έχουμε την ευκαιρία
να θαυμάσουμε τη παραδοσιακή πολωνική αρχιτεκτονική της
πόλης, η οποία επηρεάστηκε έντονα από ξένους πολιτισμούς
που κάποτε ζούσαν στη περιοχή. Εβραίοι, Γερμανοί, Αυστριακοί.
Ολόκληρη η παλιά πόλη είναι έργο τέχνης του 16ου αιώνα. Η
πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα. Θα επισκεφτούμε τη μεγάλη
πλατεία Kazimir, το γοτθικό καθεδρικό ναό. Και εδώ όπως στις
περισσότερες μεγάλες πόλεις της Πολωνίας υπήρχε εβραϊκή
κοινότητα που περιορίστηκε στο γκέτο της πόλης. Θα δούμε το
δημαρχείο του 14ου αιώνα και ερείπια του αμυντικού τείχους 1416ου αιώνα. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή το βράδυ.
Αναχ.
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5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ (300 χλμ)
Πρωινό, αναχώρηση για Άουσβιτς. θα επισκεφθούμε το μουσειακό χώρο
Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των
Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την διάρκεια
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Άφιξη το απόγευμα στην Βαρσοβία, αρχαία
πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που βρίσκεται στον κατάλογο της
πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και σημαντικό πόλο
έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο.
6η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό, ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης που
περιβάλλεται από τις παλιές οχυρώσεις. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της
Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, που
τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι και την
πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη
ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του
Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και
το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης,
τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα
Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει
τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Στο ελεύθερο απόγευμα επισκεφθείτε
το πρόσφατα ανακαινισμένο Πολυκατάστημα Bracia Jablowscy, με πολλές
σύγχρονες φίρμες, ή απολαύστε τον καφέ σας στο γνωστό Μπλικλ καφέ ή στο
δημοφιλές ζαχαροπλαστείο Emil Wedel. Μπορείτε ακόμα να περπατήσετε κατά
μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της Βασιλικής Οδού.
7η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (680 χλμ)
Πρωινο, αναχώρηση για την πρωτεύουσα της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ την ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ. Η
Σλοβακία κατοικείται από τους Σλοβάκους εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια.
Οι Ούννοι κατέκτησαν τη Σλοβακία όπως και οι Ούγγροι αργότερα, οι οποίοι
έμειναν στη χώρα για 1000 περίπου χρόνια, και την προσάρτησαν στη μοναρχία
της Αυστροουγγαρίας. Το 1918 σχημάτισαν με τους Τσέχους το κράτος της
Τσεχοσλοβακίας. Οι Σλοβάκοι πίεσαν για μεγαλύτερη αυτονομία, με αποτέλεσμα
τον Ιανουάριο του 1993, η Τσέχικη και Σλοβάκικη συνομοσπονδία να γίνουν δύο
αυτόνομα κράτη. Ο χρυσός υπήρξε για πολλά χρόνια ο πλούτος της χώρας. Μέχρι
και το 1918 έφτιαχναν χρυσά δουκάτα στην Κρέμνιτσα. Περιήγηση στο ιστορικό
κέντρο της πόλης για να δούμε το κάστρο, τον καθεδρικό ναό, το θέατρο, την
όπερα, και την θαυμάσια αγορά. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα
δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (575χλμ)
Πρωινό, αναχώρηση για την όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι.
Περιήγηση. Τα περισσότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου συγκεντρώνονται στην
παλιά πόλη. Το πιο γνωστό σημείο της παλιάς πόλης είναι το φρούριο Kalemegdan που έχει μετατραπεί σε πάρκο και έχει πολλά αξιοθέατα όπως το στρατιωτικό
μουσείο, τον ζωολογικό κήπο αλλά και ωραία θέα στην πόλη και στους ποταμούς
Δούναβη και Σάββα. Πολύ κοντά στο φρούριο βρίσκεται η πλατεία Δημοκρατίας,
μια μεγάλη και εντυπωσιακή πλατεία με όμορφα κτίρια. Θα δούμε επίσης τον
πύργο όπου εκτελέστηκε ο Ρήγας Φεραίος, που μοιάζει µε τον Λευκό Πύργο της
Θεσσαλονίκης, ο πύργος Νεµπόισα που χτίστηκε το 1460, το όνομα του σημαίνει
«ατρόμητος», διότι κατείχε καίρια θέση εκτός του βασικού οχυρωματικού
συστήματος της πόλης του Βελιγραδίου. Μετά την κατάκτηση της περιοχής
από τους Οθωμανούς, ο πύργος χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Εκεί βρήκε
τον θάνατο ο Ρήγας Φεραίος το 1798, ενώ αγωνιζόταν για την οργάνωση του
απελευθερωτικού αγώνα. Η μετατροπή του πύργου σε μουσείο υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Σερβίας το 2007.Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο δείπνο, διαν/ση.
9η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (600 χλμ)
Πρωινό, αναχώρηση για τον δρόμο της επιστροφής. Με τις απαιρίτητες στάσεις
για καφέ και ξεκούραση, φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.
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Nόβισαντ: NOVI SAD 4*
Kρακοβία : EFEKT EXPRESS 4*
Βαρσοβία : PLAZA 4*
Μπρατισλάβα : BRATISLAVA 4*
Βελιγράδι : BELGRADE CITY 4*

Τα δείπνα είναι στο Νόβισαντ, στην Κρακοβία (1η διαν/ση), στη Βαρσοβία (1η διαν/ση), στη Μπρατισλάβα και στο Βελιγράδι

