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Η Ένωση Ποντίων «Η ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» διοργανώνει αεροπορική 8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
από την Τετάρτη 6 έως την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 σε ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ
(ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ-ΜΠΑΝΣΚΑ
ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ). Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και δηλώστε
συμμετοχή:

Τετάρτη 6-Τετάρτη 13 Ιούλη 2016
1η μέρα ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μεσημέρι (14.00)· συγκέντρωση στο «Ελ. Βενιζέλος», πτήση (AEGEAN A3878 /
15.50΄-16.45΄) για Βουδαπέστη. Το απόγευμα γύρος της όμορφης Βούδας και της
πανέμορφης Πέστης στις όχθες του Δούναβη, περιήγηση / επισκέψεις (Πλατεία Ηρώων,
Εθνικό Πάρκο, Βουλή, Άγιος Στέφανος, Νησί Μαργαρίτας, Πύργος των Ψαράδων / Άγιος
Ματτίας, Λόφος Γκέλλερτ, Μνημείο της επανάστασης / πανόραμα της Βούδας και Πέστης).
Hotel «HUNGARIA» (www.danubiushotels.com)
2η μέρα ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
Το πρωί εκδρομή στα παραδουνάβια χωριά Άγ. Ανδρέα (το χωριό των καλλιτεχνών),
Βίσσεγκραντ (επίσκεψη του μεσαιωνικού κάστρου), Εζστεργκόμ. Επίσκεψη της παλιάς
πόλης με τους πύργους στις όχθες του Δούναβη και του τεράστιου επιβλητικού
Μητροπολιτικού Ναού (η μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας με εντυπωσιακή
αρχιτεκτονική και διακόσμηση) απ’ όπου εκπληκτική θέα της Καμπής του Δούναβη και των
απέραντων πεδιάδων της Σλοβακίας. Το μεσημέρι επιστροφή στην Βουδαπέστη. Απόγευμα
ελεύθερο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στο «BOR KATAKOMBA» (τσιγγάνικα βιολιά,
λαϊκοί χοροί).
3η μέρα ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Αναχώρηση για Μπάνσκα Μπίστριτσα (περιήγηση / επισκέψεις· κεντρική πλατεία,
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Καθεδρικός Ναός, ιστορικό ρολόι), Κρακοβία.
Hotel «FERO» (www.fero.krakow.pl)
4η μέρα ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Κατά την πρωινή ξενάγηση στη πόλη 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. Το
απόγευμα εκδρομή στη Βιελίτσκα, για να επισκεφθούμε τα περίφημα 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, μοναδικό έργο τέχνης. Το µοναδικό
σε όλο τον κόσµο που εντάχθηκε από το 1978 στη λίστα της UNESCO! Με βάθος που
φτάνει στα 327 µ. και µήκος πάνω από 300 χλµ. αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές
τουριστικές ατραξιόν. Σήµερα οι επισκέπτες µπορούν µέσα από ένα µονοπάτι 3,5 χλµ. να
περιπλανηθούν σε µια υπόγεια πόλη µε σανατόριο, θέατρο και πολλά αγάλµατα φτιαγµένα
από φυσικά πετρώµατα αλατιού. Στο τέλος της διαδροµής θα εκπλαγείτε από τον τεράστιο
καθεδρικό ναό! Βράδυ· επιστροφή στην Κρακοβία.

5η μέρα ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Μέρα ελεύθερη.
6η μέρα ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Το πρωί· αναχώρηση για Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα
συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την
διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. (επίσκεψη), άφιξη στη Βαρσοβία.
Hotel «ARKADIA» (www.hotelarkadia.pl)
7η μέρα ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Η ιστορική πόλη της Βαρσοβίας περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, βρίσκεται στον
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κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί τον
σημαντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο.
Στην ξενάγηση μας θα δούμε, μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό
Ανάκτορο, που αποτελεί πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής και τώρα λειτουργεί σαν
Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim. Θα δούμε 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, καθώς επίσης και το
Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την
όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα
κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας
Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που
στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι.
Στο ελεύθερο σας απόγευμα σας προτείνουμε να περπατήσετε κατά μήκος της δυτικής
όχθης του ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της Βασιλικής Οδού.
8η μέρα ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ
Μέρα ελεύθερη.
Βράδυ· μεταφορά στο αεροδρόμιο, πτήση (LOT LO601 22.40΄-02.25΄) για Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΛΙΝΟ €700(προκ/λή 300)
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ €800 (προκ/λή 400).
Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένες θέσεις και για όσους δώσουν προκ/λή μέχρι 8/6. Στη
συνέχεια η αεροπορική εταιρία ανεβάζει την τιμή.
Περιλαμβάνονται
1.Ολόκληρη η διαδρομή και όλες οι περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πολυτελές πούλμαν.
2.Οι διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3/4
αστέρων.
3.Τα αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ και ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ και οι φόροι
αεροδρομίων.
4.Αρχηγός-ξεναγός. 5.Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Πληροφορίες- Προκατ/λές: Ράνια Χρυσοχοΐδου 6986501022
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