
JOIES DE POLONIA :BONICS  PAISATGES ALS  CÀRPATS  DEL PARC      
NACIONAL DE TATRAS A  ZAKOPANE  

Del  16   al  22  d’  Agost  (7  dies   amb  avió ) 
 Dia 16.- ESPANYA – VARSÒVIA  
Trasl.lat  cap a l’aeroport de Barcelona,  el matí aviat.Vol  cap 
a Varsòvia amb la cia. LOT – BCN: 13:15 – ARRIBADA PREVISTA A 

VARSOVIA: 16:15  Trasllats . Tarda per  passejar pel centre 
.Sopar i allotjament en hotel. 
Dia 17 –VARSÒVIA  

Visita panoràmica. La ciutat Vella  reconstruïda després de la 
segona Guerra Mundial; la plaça del Castell i el Castell Real; la 
plaça del Mercat, la Catedral de Sant Joan, on eren coronats 
els reis de Polònia,  el Teatre Gran, la Ruta Real, esglésies i 
residències aristocràtiques, en la que es troba el parc  
real Lazienki amb els bonic Palau sobre l'Aigua i el famós 
monument a Fryderyk Chopin: l'antic Guetto jueu. Dinar en 
un dels restaurants locals. tarda lliure per gaudir de la ciutat 
pel seu compte.  
Dia 18.- VARSÒVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA 

El matí sortida cap a Cracòvia, pel camí visita guiada per 
l'antic camp de concentració aixecat pels nazis l'any 1940, 
juntament amb un altre camp construït l'any 1942 
a Brzezinka (Birkenau). Dinar en ruta.  Finalitzat el dinar, 
continuació del viatge cap a Cracòvia.  
Dia 19.- CRACÒVIA  

El mati  visitarem Cracòvia , l'antiga capital de Polònia, ciutat 
dels reis i lloc de les seves coronacions i enterraments. 
Visitarem la ciutat antiga, el parc construït en el lloc de les 
muralles de defensa. La plaça del mercat és la plaça 
medieval més gran d'Europa. Entre els edificis de la plaça 
destaca l’Església de santa Maria, amb el famós retaule gòtic 
de fusta policromada.A la riba del riu Vístula que travessa la 
ciutat s'alça el turó de Wawel, amb el Palau Real i la Catedral. 
Dinar I  continuació de la visita de la ciutat. Temps lliure fins a l'hora de sopar.  
Dia 20.- CRACÒVIA - MINES DE SAL de WIELICZKA – ZAKOPANE 

Matí, visita de les mines de sal a Wieliczka que és un impressionant conjunt de càmeres, capelles i galeries  
subterrànies  esculpides en sal gemma, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La mina porta en 
funcionament quasi  700 anys i arriba fins a més de 300 metres de profunditat. La visita consisteix en recórrer els 
passadissos  subterranis esculpits en roca salina, per veure les formacions naturals i llacs subterranis. Dinar I sortida 
cap a Zakopane, el poble més emblemàtic de les muntanyes Tatra.  
Dia 21- ZAKOPANE  

Visita de Zakopane, l'estació d'esquí més important de Polònia i un dels destins predilectes dels aficionats a la 
muntanya i el senderisme. L'excepcional bellesa del paisatge:  muntanyes, nombroses mostres d'arquitectura en 
fusta única en forma de casa,  esglésies i capelles, així com la riquesa del folklore local. Dinar,  temps lliure i, la 
possibilitat de recórrer el carrer Krupówki, l'arteria principal del poble, plena de botigues d'artesania . 
Dia 22.- ZAKOPANE – CRACÒVIA – BARCELONA  Sortida a Cracòvia. Temps lliure. Dinar inclòs a Cracòvia. A l'hora prevista, 
trasllat a l'aeroport de Cracòvia. Sopar lliure a l’ aeroport. Vol cap a Barcelona amb Vueling – sortida: 22:10 – Arribada 
prevista a Barcelona: 01:00 (matinada del dia 23/08) Trasllat  de tornada   a comarques  
Preu per persona en habitació doble:  1394 €   places  limitades  Suplement individual: 285 € 
(RESERVA ANTICIPADA   ABANS DEL   10  ABRIL 2019 , SI  S’ ESGOTEN  LES PLACES DE  CUPO  ABANS  DE  LA  RESERA ANTICIPADA   ELS PREU  

POT  CANVIAR   )  Assegurança cancel·lació opcional: 22 €  
EL VIATGE INCLOU: trasllats , Vols d’avió, autobús durant tot el trajecte,  

hotels de 4****,   Regim de Pensió completa amb aigua i pa en els àpats ( des 
del sopar de la primera nit fins al dinar de l’últim dia),  Guia acompanyant , 
guies locals , entrades indicades 

 
 


