
 

 

                           
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

07/07 - 13/07  
 

 
Πτήσεις  

LO 172 07 Ιουλίου  Λάρνακα – Βαρσοβία 03:50 – 06:25 
LO 171 13 Ιουλίου  Βαρσοβία – Λάρνακα 22:35 – 03:00+1 
 
Προτεινόμενο Πρόγραμμα 

 
1η μέρα 07 Ιουλίου, Τρίτη:  
Λάρνακα – Βαρσοβία – Σουπράσλ – Μπιαλίστοκ 
Συγκέντρωση στο προαύλιο της εκκλησίας ξημερώματα Τρίτης και αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου θα πάρουμε την πτήση μας για την 
Βαρσοβία.  Άφιξη, παραλαβή από την αρχηγό σας, η οποία θα παραμείνει 
μαζί σας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής και μεταφορά στο κέντρο της 
πόλης για καφέ και πρόγευμα. Ξεκινάμε για το Σουπράσλ όπου θα έχουμε 
επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 
γνωστή και ως Λαύρα του Σουπράσλ. Ιδρύθηκε το 1498 και είναι ένα από τα 
έξι ανδρώα μοναστήρια της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Πολωνίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μπιαλιστόκ. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα 08 Ιουλίου, Τετάρτη: 
Μπιαλίστοκ – Γκραμπάρκα – Βαρσοβία  
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Άγιο Όρος Grabarka, που είναι το 
μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα στην Πολωνία και ιερός τόπος για τους 
Ορθόδοξους Χριστιανούς. Βρίσκεται μέσα στο δάσος και προσελκύει χιλιάδες 
προσκυνητές κάθε χρόνο. Είναι επίσης γνωστό ως Βουνό των Σταυρών. Στην 
κορυφή του λόφου υπάρχει μια ορθόδοξη εκκλησία που περιβάλλεται από 
χιλιάδες αναθηματικούς σταυρούς. Η λατρεία αυτού του τόπου και η 
παράδοση της τοποθέτησης σταυρών γεννήθηκε τον 18ο  αιώνα. Το μεγάλο 
θαύμα καταγράφηκε το 1710 κατά τη διάρκεια των επιδημιών χολέρας. Οι 
προσκυνητές φτάνουν σε μεγάλους αριθμούς ειδικά στις 19 Αυγούστου, την 
ημέρα της Μεταμόρφωσης του Χριστού. Ανεβαίνουν στο λόφο, αφήνουν τους 
σταυρούς τους εκεί και προσεύχονται ή συμμετέχουν σε μια αγρυπνία. Στην 
πορεία προς τα κάτω, σταματούν δίπλα στην πηγή και νίβουν το πρόσωπο και 
τα πονεμένα μέρη του σώματός τους με άγιασμα που έχει θεραπευτικές 
ιδιότητες. Τα υγρά ρούχα τα κρεμάζουν στα κλαδιά των δέντρων. Αναχώρηση 
για Βαρσοβία. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα 09 Ιουλίου, Πέμπτη: 
Βαρσοβία - Ξενάγηση 
Πρόγευμα και  ακολουθεί ξενάγηση της παλιάς και νέας πόλης της 
Βαρσοβίας. Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, στη δυτική όχθη του ποταμού 
Βιστούλα. Η κεντρική πλατεία είναι διακοσμημένη με γοτθικού, μπαρόκ και 



 

 

αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια και είναι πάντα πολυσύχναστη. Θα δούμε την 
Βασιλική πλατεία του κάστρου με την Στήλη του Ζίγκμουντ, την γραφική οδό 
Nowy Swiat με τα παλαιότερα καφέ της πόλης, το κτίριο της Όπερας, το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την εκκλησία της Αγίας Άννας, τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το σπίτι/μουσείο της Μαρίας 
Κιουρή, βραβευμένη με το Νόμπελ επιστήμονος, την γραφική πλατεία που 
βρίσκεται το άγαλμα της «Γοργόνας της Βαρσοβίας». Συνεχίζουμε για 
επίσκεψη στο Ιστορικό Παλάτι Βιλάνοβ, γνωστό και ως «Βερσαλλίες της 
Πολωνίας» και το οποίο υπήρξε δεύτερο σπίτι για πολλούς πολωνούς 
βασιλιάδες. Το Παλάτι είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της πολωνικής 
κουλτούρας. Μια μπαρόκ, βασιλική κατοικία που περιβάλλεται από κανάλια και 
γραφικές γέφυρες και ένα όμορφο πάρκο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα 10 Ιουλίου, Παρασκευή: 
Βαρσοβία – Τσεστοχόβα – Κρακοβία – Άουσβίτς 
Πρόγευμα και αναχώρηση για Κρακοβία (πόλη με πλούσιο παρελθόν. Η 
UNESCO την περιέλαβε στον πρώτο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς). Κατά την διαδρομή μας θα έχουμε στάση στην 
Τσεστοχόβα, θρησκευτική πρωτεύουσα της Πολωνίας. Εδώ θα επισκεφθούμε 
το μοναστήρι Παύλου στη Γιάσνα Γκούρα με την περίφημη εικόνα της Μαύρης 
Παναγίας, που προσελκύει τουρίστες και προσκυνητές από όλο τον κόσμο. 
Συνεχίζουμε για το Άουσβιτς, το γνωστό στρατόπεδο συγκέντρωσης 
αιχμαλώτων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και τώρα μουσείο του 
Ολοκαυτώματος. Ένα ανατριχιαστικό μα τόσο διδακτικό μέρος. Εκεί που ο 
ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει για το τι είναι ικανός ο άνθρωπος, 
για τις χειρότερες φρικαλεότητες. Ιδρύθηκε το 1933 και λειτούργησε χωρίς 
διακοπή μέχρι το τέλος του πολέμου το 1945. Ήταν το πρώτο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης που ίδρυσε το ναζιστικό καθεστώς. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 
188000 κρατούμενοι φυλακίστηκαν εκεί από το 1933 μέχρι το 1945. Πάνω 
από 40000 έχασαν τη ζωή τους. Φτάνουμε στον τελικό μας προορισμό, την 
όμορφη πόλη της Κρακοβίας. Τακτοποίηση δωματίων και υπόλοιπη μέρα 
ελεύθερη. Διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα 11 Ιουλίου, Σάββατο: 
Κρακοβία – Αλατωρυχεία 
Πρωινό και σήμερα θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη της Κρακοβίας, 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς ολόκληρη η πόλη από το 1979. Δεν 
βομβαρδίστηκε ποτέ και εντυπωσιάζει με την αναγεννησιακή της 
αρχιτεκτονική, τα μοναστήρια, τα κτίρια του πανεπιστημίου  και την μοναδική 
πλατεία της αγοράς με διαστάσεις 200 x 200 μέτρα. Μετά το παλάτι που 
δεσπόζει στο λόφο της Βάβελ και τον Καθεδρικό ναό με τους τάφους των 
Πολωνών βασιλέων, θα επισκεφτούμε το ναό των Φραγκισκανών με τα 
μοναδικά βιτρό του Στανισλάβ Βισπιάνσκι σε ρυθμό αρ-νουβό. Συνεχίζουμε 
για το πανεπιστήμιο Γιαγκελόνιαν και την κεντρική πλατεία με τη παλιά αγορά 
των υφασμάτων και μετά τη στάση στην υπέροχη σοκολατερί Βέντελ, 
περπατάμε τον εμπορικό δρόμο Φλοριάνσκα, όπου και το ιστορικό 
καλλιτεχνικό στέκι καφέ Γιάμα Μιχαλίκα. Για το τέλος έμεινε η Όπερα και το 



 

 

κομμάτι του παλιού τείχους με την πύλη Φλοριάνσκα και τον ομώνυμο 
εμπορικό δρόμο. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε τη Βιελίτσκα με τα 
αλατωρυχεία της, τα οποία λειτουργούν εδώ και 700 χρόνια και 
συμπεριλαμβάνονται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. Είναι 
τα μεγαλύτερα αλατωρυχεία της Ευρώπης, που σήμερα λειτουργούν ως 
μουσείο και έχουν περισσότερους από 1.100.000 επισκέπτες ετησίως. 
Εκκλησίες, εστιατόρια, λίμνες, έργα τέχνης, αγάλματα, αίθουσες δεξιώσεων 
και συναυλιών θα συναντήσουμε στη διαδρομή, όλα λαξευμένα στο αλάτι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα 12 Ιουλίου, Κυριακή: 
Κρακοβία – Ζακοπάνε 
Νωρίς το πρωί μετά το πρόγευμα θα έχουμε εκκλησιασμό και μετά 
αναχωρούμε για το Ζακοπάνε, νότια της Κρακοβίας κοντά στα σύνορα της 
Σλοβακίας. Το Ζακοπάνε είναι φωλιασμένο στα όρη Τάτρα, δημοφιλές θέρετρο 
της Πολωνίας, τόσο τον χειμώνα όπου το επισκέπτονται σκιέρ για τις όμορφες 
πίστες του όσο και όλο τον υπόλοιπο χρόνο όπου προσφέρεται για πεζοπορία 
και ορειβασία. Ο κεντρικός πλατύς πεζόδρομος της πόλης και τα κουκλίστικα 
ξύλινα σπιτάκια του θα σας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, τέλη του 18ου 
αιώνα, όπου προσέλκυσε ανθρώπους των τεχνών της Πολωνίας και λόγω των 
ορυχείων και της μεταλλουργίας που αναπτύχθηκε στην περιοχή εξελίχθηκε σε 
σημαντικό κέντρο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση δωματίων και 
χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για περπάτημα. Το βράδυ θα έχουμε 
αποχαιρετιστήριο δείπνο με παραδοσιακή μουσική σε τοπικό 
εστιατόριο.  
 
7η μέρα 13 Ιουλίου, Δευτέρα: 
Ζακοπάνε – Βαρσοβία – Λάρνακα 
Πρόγευμα και χρόνος στη διάθεσή σας για μια τελευταία βόλτα στο 
πανέμορφο Ζακοπάνε. Αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας το 
βράδυ, με την πτήση μας για Λάρνακα. Άφιξη ξημερώματα της επόμενης 
μέρας μετά από ένα μοναδικό και ευλογημένο ταξίδι. 
 
Τιμή ανά άτομο:  
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

Μπιαλιστόκ: Best Western Cristal 4* (9.3) 
Βαρσοβία: Novotel Centrum 4* (8.5) 
Κρακοβία: Lwowska 4* (9.0) 
Ζακοπάνε: Grand Nosalowy Dwor 4* (9.1) 

€959 €1095 

 
Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Βαρσοβία – Λάρνακα με πτήσεις των 
Πολωνικών αερογραμμών  

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 
• 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στη Μπιαλίστοκ με πρόγευμα  
• 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Βαρσοβία με πρόγευμα 

• 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Κρακοβία με πρόγευμα 



 

 

• 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στο Ζακόπανε με πρόγευμα 
• Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα 
• 2 δείπνα. Το ένα σε τοπικό εστιατόριο με παραδοσιακή μουσική 
• Έμπειρος συνοδός /ξεναγός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής 
• Είσοδοι στο Άουσβίτς με Αγγλόφωνο ξεναγό και ακουστικά και στο 

Μοναστήρι  Czestochowα. 
• Τέσσερα άτομα δωρεάν σε δίκλινα δωμάτια (όλο το πακέτο) 

• Μία αποσκευή 23 κιλών και μία χειραποσκευή 8 κιλών 
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Λάρνακας 
• Υπηρεσίες του γραφείου μας κατά την αναχώρηση σας από το 

αεροδρόμιο της Λάρνακας 
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας 
• Φ.Π.Α  

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 
2. Τα ποτά στα γεύματα και στα δείπνα  
3. Το εισιτήριο εισόδου στα αλατωρυχεία 
4. Άλλοι εισόδοι σε αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία που δεν 

αναφέρονται στα περιλαμβάνονται 
5. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα πιο πάνω ή αναφέρεται ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο 
 

Σημειώσεις: 
• Η πιο πάνω προσφορά ισχύει σε ελάχιστο αριθμό συμμετοχών 82 

ατόμων.  
• Ενδέχεται να γίνουν εσωτερικές αλλαγές  στο πρόγραμμα αλλά με την 

παροχή όλων των υπηρεσιών. 
 


