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ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!! 

5ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ  

ΣΤΗΝ  ΠΟΛΩΝΙΑ 
(ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ) 

24 - 28  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
 

Η μαγευτική Κρακοβία υπήρξε επί πεντακόσια χρόνια πρωτεύουσα της 

Πολωνίας και –αντίθετα με τη Βαρσοβία– ξέφυγε (με κάποιες μικρές 

απώλειες) την καταστροφή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Μια πόλη-κόσμημα, κρύβει θησαυρούς γοτθικής και αναγεννησιακής 

αρχιτεκτονικής και τόνους τέχνης (έχουν καταγραφεί πάνω από 2 εκατ. 

έργα), αφού ήταν καταφύγιο, ιδιαίτερα κατά τον 20ό αιώνα, για τους 

καλλιτέχνες λόγω της μη εμπλοκής στις πολιτικές θύελλες. Η Κρακοβία είναι 

η χαϊδεμένη της Πολωνίας, με μια θαυμάσια Παλιά Πόλη (Stare Miasto). 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η μέρα :  Πτήση για Κρακοβία 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας ώρα 13.30, 
τακτοποίηση αποσκευών και απευθείας πτήση για Κρακοβία. Άφιξη  και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες πόλεις 
της Πολωνίας, από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά αλλά και 
τουριστικά κέντρα της Ευρώπης και είναι ευτυχώς ανέγγιχτη από την 
καταστροφή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Υπήρξε πρωτεύουσα της Πολωνίας 
από το 1038 έως το 1569 και γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή της κατά τη 
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δυναστεία των Γιαγκελλόνων (1386-1572). Το 1978 -χρονιά που εντάχθηκε η 
πόλη στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO- ο Κάρολος Ιωσήφ 
Βοϊτίλα, Αρχιεπίσκοπος της Κρακοβίας, ανακηρύχθηκε πάπας της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ως Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας , δείπνο και  ξεκούραση. Για τους πιο τολμηρούς μια βόλτα 
στην κεντρική πλατεία θα αποτελέσει την καλύτερη εισαγωγή για όσα θα 
δούμε στην αυριανή μας ξενάγηση.  Διανυκτέρευση 1η Κρακοβία 

2η μέρα:  Κρακοβία - ξενάγηση πόλης 

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα έχουμε μια αξέχαστη 
πεζή ξενάγηση στο κέντρο της πόλης, η οποία βρίσκεται σε πολύ κοντινή 
απόσταση από το όμορφο ξενοδοχείο μας. Η παλιά πόλη, έχει πλούσια 
αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, με πολλά μπαρόκ και γοτθικά δείγματα. Τα 
παλάτια, οι εκκλησίες και τα αρχοντικά της Κρακοβίας έχουν να επιδείξουν 
πλούτο χρωμάτων, αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, βιτρώ, έργων ζωγραφικής, 
γλυπτών και επιπλώσεων. Στην πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε την 
εβραϊκή γειτονιά Κάζιμιερτς, με τις επτά συναγωγές, θα δούμε το 
εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο του Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με 
τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, το Πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν και 
την μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης με την Εκκλησία Μαριάτσκι 
(Βασιλική της Παναγίας). Αφιερωμένη στην Παναγία, είναι ο ναός όπου ο -
αγιοποιηθείς πλέον- Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ διετέλεσε επί μακρόν 
εφημέριος πριν γίνει επίσκοπος της πόλης και αργότερα καρδινάλιος. Από το 
καμπαναριό της επιβλητικής εκκλησίας, κάθε μία ώρα, ειδικά επιφορτισμένος 
για το σκοπό αυτό τρομπετίστας παίζει μια μελωδία που απλώνεται σε όλη την 
πλατεία. Το δε αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, στο κέντρο της 
πλατείας, το κέντρο του εμπορίου των υφασμάτων για αιώνες, θα κεντρίσει το 
ενδιαφέρον μας.  Ελεύθερος χρόνος για να γευτείτε τοπικές γεύσεις στα 
παραδοσιακά εστιατόρια του ιστορικού κέντρου. Εναλλακτικά σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε το εργοστάσιο του Schindler, o οποίος έσωσε 
πάνω από 1200 ζωές Εβραίων κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Αυτό το μοναδικό εργοστάσιο σμάλτων είναι τώρα συναρπαστικό μουσείο για 
την ζωή του και την Ναζιστική Κατοχή της Κρακοβίας. Επίσης σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε το Kazimierz, που ήταν μια ξεχωριστή πόλη έως ότου 
ενσωματώθηκε με την Κρακοβία. Περπατώντας στους παλιούς λιθόστρωτους 
δρόμους της, θα συναντήσετε μια σειρά μνημεία, μουσεία, θέατρα κλπ. 
Δείπνο στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ χρόνος ελεύθερος στη ζωντανή  πόλη 
με τα  πολλά  και υπέροχα αξιοθέατα.  Διανυκτέρευση 2η Κρακοβία 
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3η μέρα : Κρακοβία (Άουσβιτς- Μπιργκενάου) 60χλμ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Άουσβιτς. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 
εβδομήντα και πλέον χρόνια από την απελευθέρωση των εγκλείστων του 
κολαστηρίου από τους Ρώσους, το όνομα αυτό εξακολουθεί να προκαλεί 
ακόμα και σήμερα φρίκη. «Auschwitz» είναι η γερμανική ονομασία της 
Πολωνικής πόλης Oswiecim, περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της 
Κρακοβίας, εκεί όπου οι Ναζί μετέτρεψαν τις παλιές στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις στο φρικτότερο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτό που σοκάρει 
τον επισκέπτη, αφού περάσει το κατώφλι με την κυνική επιγραφή «Arbeit 
macht Frei» (Η εργασία απελευθερώνει), είναι η μεθοδικότητα, η εντατική 
μελέτη των διαδικασιών και η κατασκευή τέτοιων υποδομών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα στο έργο αυτό. Η σημερινή μας 
επίσκεψη απαιτεί γερό στομάχι, ειδικά όταν θα βρεθούμε μπροστά στα 
εκθέματα με προσωπικά αντικείμενα, μικρά παπούτσια και ρούχα παιδιών, 
πολλά από τα οποία ήταν νηπιακής ηλικίας όταν δολοφονήθηκαν. Το 
εξαιρετικά οργανωμένο μουσείο που δέχεται περισσότερους από 1.500.000 
επισκέπτες ετησίως, είναι ιδιαίτερα διδακτικό και λειτουργεί σαν μια σοβαρή 
προειδοποίηση για τους κινδύνους του ολοκληρωτισμού και του φανατισμού 
κάθε απόχρωσης. Επιστροφή στην Κρακοβία, ξεκούραση, δείπνο και χρόνος 
ελεύθερος.  Διανυκτέρευση 3η Κρακοβία 
 

4η μέρα:   Αλατορυχεία Βιέλιτσκα   (προαιρετικά)                                        
Πρωινό και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε προαιρετικά τα περίφημα 
αλατωρυχεία της Wieliczka, σε απόσταση μόλις 15 χλμ από το κέντρο της 
Κρακοβίας. Τα αλατωρυχεία έχουν ιστορία 700 ετών και εκτείνονται 
σε  περισσότερα από 300 χιλιόμετρα υπόγειων στοών. Μία στοά μάλιστα έχει 
διαμορφωθεί σε παρεκκλήσι προς τιμήν του Ευλογημένου Κίνγκα, προστάτη 
Αγίου των εργαζομένων σε ορυχεία. Η «αλατόγλυπτη» εκκλησία έχει 
σκαλιστεί, εξ ολοκλήρου, από τους ίδιους τους αλατωρύχους οι οποίοι 
έφτιαξαν ακόμη και τους πολυελαίους από κρυστάλλους αλατιού. Επιστροφή 
στην Κρακοβία και ελεύθερος χρόνος για ψώνια στο μεγάλο πολυκατάστημα 
GALERIA KRAKOWSKA , δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο μας. Δείπνο στο 
ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια προτείνουμε  μια τελευταία βόλτα στο 
κέντρο της όμορφης πόλης με τις μοναδικές άμαξες και τις  ελκυστικές 
αμαζόνες !!! Διανυκτέρευση 4η Κρακοβία 
 

5η μέρα:  Πτήση επιστροφής  - Κέρκυρα      
Πρωινό, τακτοποίηση αποσκευών στο λεωφορείο και στη συνέχεια 
θα  αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο  . Μετά τις διαδικασίες τακτοποίησης 
εισιτηρίων, αναχώρηση για Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί μας με τις πιο όμορφες 
αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας….   

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  
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Σημείωση: 

Το πρόγραμμα  μπορεί να αλλάξει ή να διαφοροποιηθεί χρονικά, σύμφωνα 

με τις ανάγκες του γκρουπ και αναλόγως με τις καιρικές συνθήκες, ΧΩΡΙΣ 

ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. 

 

ΩΡΕΣ  ΠΤΗΣΕΩΝ 

24.10.2022 RYAINAIR ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ 15.30-16.30 

28.10.2022 RYAINAIR KΡΑΚΟΒΙΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ 10.40-13.45 

 
 

ΤΕΛΙΚΗ  ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!! 
 

550 ΕΥΡΩ/ ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ  ΜΕ  ΦΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ !!! 

 

Διαφορά μονόκλινου δωματίου  100€, επιπλέον. 
 

Παιδική τιμή κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο. 
 
 
 

 Λόγω περιορισμένου αριθμού αεροπορικών θέσεων, συνιστάται η 
ΕΓΚΑΙΡΗ δήλωση συμμετοχής, ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  με προκαταβολή 150€, ανά 
συμμετοχή και προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 

 Η ανωτέρω τιμή πακέτου είναι υπολογισμένη, σύμφωνα με την 
τρέχουσα τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου και ισχύει για group 30 
ατόμων. 

 
 Για δηλώσεις συμμετοχής πέραν των 30 ατόμων, η τιμή πακέτου θα 

αναπροσαρμοστεί, βάσει της τρέχουσας τιμής του αεροπορικού 
εισιτηρίου.   
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Περιλαμβάνονται: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια με την Ryanair, με μια μικρή χειραποσκευή 
διαστάσεων (40x20x25 να χωράει κάτω από το κάθισμα) και μια 
παραδοτέα αποσκευή έως 10 κιλά.  

 4 διανυκτερεύσεις στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ POLONIA HOTEL 3* superior στην 
ΚΡΑΚΟΒΙΑ.  

 Πρωινό και βραδινό φαγητό καθημερινά στο ξενοδοχείο. 

 Ξεναγήσεις και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 

 Σύγχρονο τουριστικό λεωφορείο με κλιματισμό. 

 Αρχηγός – Συνοδός του Γραφείου μας. 

 Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στην Πολωνία. 

 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 

 ΦΠΑ και φόροι.  

 Φόροι αεροδρομίων  
 
 
 
Δεν περιλαμβάνονται : 
 

 Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. 

 Ο,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Φόρος διανυκτέρευσης. 
 
 
 

*Σημείωση :     Για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αλλαγή της αεροπορικής 
εταιρείας, το γραφείο μας δε φέρει καμιά ευθύνη. 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Το πρόγραμμα και οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους 
τους συμμετέχοντες στη εκδρομή. 

 
Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους, κατευθύνεται δε από 
τους αρχηγούς-συντονιστές  που καθορίζουν ώρες, αναχωρήσεις, στάσεις (κ.λ.π) οι 
οποίοι και έχουν δικαίωμα  οποιασδήποτε τροποποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
που θα είναι αναγκαίες ή ακόμα όταν κρίνουν σκόπιμο για την καλυτέρευση της 
εκδρομής. 
Οι εκδρομείς οφείλουν συνέπεια σε τόπους και ώρες συναντήσεων-αναχωρήσεων. 
Όποιος απουσιάζει σημαίνει ότι οικειοθελώς διακόπτει και επομένως επιβαρύνεται 
με δικά του έξοδα για τη σύνδεση του με το group. 
Η τήρηση του ημερησίου προγράμματος ξεναγήσεων, περιηγήσεων, γευμάτων κ.λ.π 
δεν είναι υποχρεωτική, αρκεί για οποιαδήποτε απομάκρυνση να ενημερώνεται ο 
υπεύθυνος. 
Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής απροειδοποίητων αυξήσεων ναύλων και επίναυλων, 
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρας βίας και λοιπές αντιξοότητες, για 
τις οποίες δεν ευθύνονται οι οργανωτές, τότε από μέρους τους θα καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την οποιαδήποτε καλύτερη επίλυση, πάντα προς 
όφελος των εκδρομέων.. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ : ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ  15  μέρες πριν την αναχώρηση. 
Ακυρώσεις γίνονται δεκτές 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Διαφορετικά ο εκδρομέας 
επιβαρύνεται με ακυρωτικά: μέχρι 10 μέρες πριν το 25%, μέχρι 5 μέρες πριν το 50 % 
και μέχρι 3 μέρες  πριν το 75 % επί του ποσού συμμετοχής, μετά δε την τρίτη μέρα 
πριν την αναχώρηση, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατήρια, ταυτότητες και λοιπά πιστοποιητικά, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, είναι 
στην ευθύνη του κάθε εκδρομέα, καθώς και η ευθύνη των τοπικών συνοριακών 
διαδικασιών. 
Κάθε εκδρομέας μπορεί να φέρει μια αποσκευή κανονικού μεγέθους και μέχρι 10 
κιλά το ανώτερο, καθώς και μια μικρότερη χειραποσκευή. Είδη μεγάλης αξίας, 
καθώς και προσωπικά αντικείμενα, φυλάσσονται και ταξιδεύουν με ευθύνη των 
κατόχων. 
 
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι, για λόγους που 
κατά την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του. Στη περίπτωση αυτή οι 
υποχρεώσεις του γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων 
που έχει εισπράξει. 
Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος όρος ή τροποποίηση για να ισχύει, πρέπει να 
γνωστοποιηθεί προς όλους έγκαιρα και πριν την αναχώρηση της εκδρομής. 
 


