
 

 
 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 85  16/5/2019 

 

Αγίου Πνεύματος : 13-17 Ιουνίου 2019 
 

Μ ε γ ά λ η  ,  ε π ι δ ο τ ο ύ μ ε ν η  ,  5 ν θ ή μ ε ρ η   

Ε κ δ ρ ο μ ή  σ τ η ν  μ α γ ε υ τ ι κ ή  Π ο λ ω ν ί α  

Β α ρ σ ο β ί α - Κ ρ α κ ο β ί α  
 

 Η εκδρομή είναι αεροπορική (απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines) και η διαμονή  (4 

βράδια) σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία  5* και 4* sup, με πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

 

  Τιμή , ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο για τα μέλη του Union και τις οικογένειές τους  

370€ + 180€ φόροι=550€. 

  Τιμή για τα μη μέλη : 570€ + 180€ φόροι= 750€ 

  Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες: -150€ 

 

την τιμή περιλαμβάνονται: 

-Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή 

-Διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία 

-Καθημερινό πρωινό σε μπουφέ  

-Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 

-Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 

-Είσοδος σε Άουσβιτς και Αλατωρυχεία  

-Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός εκδρομής 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ Union 
Εκτός από την επιδότηση με 200 € για κάθε μέλος που θα ταξιδεύει 

μαζί μας στην Πολωνία το ωματείο μας θα προσφέρει για  

ΟΛΟΥ τους εκδρομείς ένα μουσικοχορευτικό δείπνο με 

παραδοσιακό πολωνικό πρόγραμμα!!! 
  

Δώρο σε όλους τους εκδρομείς : η εκδρομή Ζελάσοβα Βόλα  

 & Βιλάνοφ ανάκτορα, κόστους 30€/άτομο 

Σωκαηείο Εργαδοκέλωλ Τραπεδηθής Επητείρεζες 

 Eurobank 
Αρηζ. Εγθρηη. Απόθ. Ποισκ. Πρωη. Αζελώλ 432/1977 

Α/Α Βηβιίοσ Αλεγλ. Σσλδηθ. Οργαλ. Πρωη. Αζελώλ 6713 Εηδ. 1956/6-4-2000 
Εκκ.Μπελάθε 32, 10678 Αζήλα, Τει. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/


 

 
 

 

Επειδή οι θέσεις είναι πολύ  περιορισμένες θα πρέπει άμεσα με τη λήψη της παρούσας να 

προβείτε στην κράτηση των θέσεών  που σας αναλογούν  με την κατάθεση 150€ για κάθε 

 άτομο στο λογαριασμό του Union Eurobank 0026.91.0200112900 (αιτιολογία Πολωνία) 

αφού πρώτα επικοινωνήσετε με τον συνάδελφο  Δημήτρη Γκριτζάλα για το αν υπάρχουν 

θέσεις ή όχι. 

 

Ακολούθως με ενημέρωση του υπευθύνου της εκδρομής συν. Δημήτρη Γκριτζάλα  

(κιν:6944765557 – e-mail:dgritzalas@unioneurobank.gr, Fax: 2103609072) θα μας 

κοινοποιήσετε το καταθετήριο και τα άτομα τα οποία αφορά. Υπάρχει η δυνατότητα να 

εξοφλήσετε το υπόλοιπο της οφειλής σας σε 6 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα , ( 

σε συνεννόηση με την κα Νένα Παπαδοπούλου – Planning Director του COSMORAMA (τηλ: 

2103642707) 

 

Εγγραφείτε έγκαιρα και γρήγορα για την 

συμμετοχή σας γιατί τέτοιες  ευκαιρίες 

σπάνια θα ξαναπαρουσιαστούν !  
  

  

Για το Δ.. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 

 

τάθης Χαρίτος            Γιάννης ιδεράτος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dgritzalas@unioneurobank.gr


 

 
 

 

 

ΒΑΡΟΒ ΙΑ  -  ΚΡΑΚΟΒ ΙΑ  
Άουσβιτς Αλατωρυχεία 

5  ΗΜΕΡΕ   
ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ 2019  

13 – 17 Ιουνίου 
 
 

 

«Σο ταξίδι είναι το μόνο πράγμα, που ξοδεύοντας χρήματα, θα σας κάνει πιο 
πλούσιους»



 

 
 

 

Οη δύν πην αμηόινγεο πόιεηο ηεο Πνισλίαο, Βαξζνβία θαη Κξαθνβία, έλα κνλαδηθό θξάκα αξρηηεθηνληθήο θαη 

ηακπεξακέληνπ. Ζ Βαξζνβία βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο ρώξαο ηόζν από γεσγξαθηθή όζν θαη από πνιηηηθή άπνςε. 

Πεξπαηώληαο ζηελ παιηά πόιε δύζθνια ζα πηζηέςεηε όηη ην ηζηνξηθό ηεο θέληξν είρε κεηαηξαπεί ζε ζσξό εξεηπίσλ 

ζηνλ Β’ Παγθόζκην Πόιεκν θαη απνθαηαζηάζεθε κε απόιπην ζεβαζκό ζηελ Ηζηνξία κέζα από αξρεία θαη παιηέο 

θσηνγξαθίεο. Ό,ηη ηεο ιείπεη ζε αξραηόηεηα ην θεξδίδεη ζε δπλακηζκό. Ζ Κξαθνβία, πξσηεύνπζα ηεο Πνισλίαο γηα 500 

ρξόληα, αληίζεηα κε ηε Βαξζνβία, μέθπγε ηεο θαηαζηξνθήο θαη απνηειεί κηα πόιε-θόζκεκα πνπ θξύβεη ζεζαπξνύο 

γνηζηθήο θαη αλαγελλεζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηόλνπο ηέρλεο. Θεσξείηαη ε ρατδεκέλε πόιε ηεο ρώξαο κε κηα 

ζαπκάζηα Παιηά Πόιε. 

 

 

ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΜΔ ΜΗΑ ΜΑΣΗΑ 
 

…κε ηνπο ΠΡΩΣΟΠΟΡΟΤ ηεο ΠΟΛΩΝΗΑ ζηελ ειιεληθή αγνξά! 

 

 ΞΔΚΟΤΡΑΣΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ πηήζεηο κε AEGEAN AIRLINES 

Αζήλα – Κξαθνβία // Βαξζνβία - Αζήλα 

 

 Γηακνλή ζε ΚΔΝΣΡΗΚΟΣΑΣΑ ΠΟΛΤΣΔΛΖ μελνδνρεία 

2 δηαλπθηεξεύζεηο ζην 5* INTERCONTINENTAL  ζηελ Βαξζνβία 

2 δηαλπθηεξεύζεηο ζηα 4*sup GRAND ASCOT & KOSSAK ζηελ Κξαθνβία     

 

 Πινπζηνπάξνρα κπνπθέ πξωηλά θαζεκεξηλά ζηα μελνδνρεία 

 Μεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεωθνξεία 

 Δπίζθεςε κε μελάγεζε κέζα ζην κνπζεηαθό ρώξν ηνπ Άνπζβηηο όπνπ έρνπκε θξνληίζεη κήλεο πξηλ λα θάλνπκε 

θξάηεζε θαη όρη ζην ππαίζξην Μπηξθελάνπ. 

 Δπίζθεςε κε μελάγεζε ζηα Αιαηωξπρεία ηεο Βηειίηζθα 

 Δπίζθεςε ζην Μνλαζηήξη ηεο Σζεζηνρόβα, κε ηελ Δηθόλα ηεο Μαύξεο Παλαγίαο 

 Δκπεξηζηαησκέλεο μελαγήζεηο ζε Κξαθνβία, Βαξζνβία, Άνπζβηηο, Αιαηωξπρεία. 

 Πξνπιεξωκέλεο είζνδνη ζηα αμηνζέαηα ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρξόλνπο γηα λα απνθεύγνληαη νη ρξνλνβόξεο 

αλακνλέο 

 ΔΜΠΔΗΡΟΣΑΣΟ αξρεγόο ζπλνδόο ζε όιε ηε δηάξθεηα 

  



 

 
 

 

…εζείο ην μέξαηε; 
 

  

Ηζηνξία ηνπ Αιαηωξπρείνπ 

Βηειίηζθα 

Σν Αιαησξπρείν ηεο 

Βηειίηζθα ηδξύζεθε θαηά ηνλ 

13ν αηώλα θαη απνηειεί ην δεύηεξν ζε αξραηόηεηα αιαησξπρείν ηεο Δπξώπεο. Σν 1119, γίλεηαη γηα πξώηε θνξά 

αλαθνξά ζηνλ "ιεπθό ρξπζό" ηεο πεξηνρήο. Ζ εμόξπμε ηνπ αιαηηνύ γηλόηαλ ζπλερώο από ηνπο κεζαησληθνύο ρξόλνπο 

θαη ζπγθεθξηκέλα από ην 1290 κέρξη ην 1996, νπόηε θαη εμαληινύληαη ηα απνζέκαηα αιαηηνύ. Σν Αιαησξπρείν ηεο 

Βηειίηζθα εθηείλεηαη ζε ελλέα ππόγεηα επίπεδα θαη θηάλεη ζε βάζνο ηα 327 κέηξα, κε πεξηζζόηεξεο από 2.040 αίζνπζεο 

θαη 300 ρικ. ζηνέο, πνπ είλαη ιαμεκέλεο πάλσ ζε ζπκπαγείο όγθνπο αιαηηνύ, θαζώο θαη ππόγεηεο ιίκλεο. 

 

Σν Μνπζείν ηωλ αιαηωξπρείωλ 

Σν 1950, ην Αιαησξπρείν ηεο Βηειίηζθα κεηαηξέπεηαη ζε κνπζείν θαη αξρίδεη λα ππνδέρεηαη επηζθέπηεο. Ζ πεξηήγεζε 

ζηνπο θαληαζκαγνξηθνύο ρώξνπο ηνπ αιαησξπρείνπ έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ δύν ώξεο, κε ζπλνδεία πάληνηε μελαγνύ, 

ζε κία δηαδξνκή πεξίπνπ 2 ρικ. κε ηα πόδηα. Σν ζπνπδαηόηεξν αμηνζέαην κέζα ζην νξπρείν είλαη ην Μνπζείν, πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ ηξίην όξνθν ηνπ αιαησξπρείνπ θαη ζε βάζνο 130 κέηξσλ. Δπί ζεηξά εηώλ, νη αιαησξύρνη έθηηαρλαλ 

από αιάηη εληππσζηαθά έξγα ηέρλεο, πνπ θνζκνύλ κέρξη θαη ζήκεξα ηηο αίζνπζεο ηνπ αιαησξπρείνπ. 

Ηδηαίηεξα εληππσζηαθό θαη πινύζηα δηαθνζκεκέλν είλαη ην "Παξεθθιήζην ηεο Δπινγεκέλεο Κίλγθα", έλαο θαζεδξηθόο 

λαόο δηαζηάζεσλ 54 κ. επί 17 κ. θαη κε ύςνο 12 κέηξα. Ζ θαηαζθεπή απηνύ ηνπ ππόγεηνπ λανύ δηήξθεζε πεξηζζόηεξν 

από 30 ρξόληα (1896-1927), ελώ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 20.000 ηόλνη ζπκπαγνύο αιαηηνύ. Όια ηα αληηθείκελα κέζα ζην 

λαό, από ηνπο πνιπειαίνπο κέρξη ηα είδε ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμ νινθιήξνπ από ην αιάηη 

ηνπ νξπρείνπ. Από ηελ νξνθή ηνπ λανύ θξέκνληαη πνιπέιαηνη από αιάηη, ε Αγία Σξάπεδα θαη έλαο Δζηαπξσκέλνο 

δεζπόδνπλ ζηελ αίζνπζα, ελώ νη ηνίρνη θνζκνύληαη κε αλάγιπθεο από αιάηη βηβιηθέο παξαζηάζεηο. 

Αλάκεζα ζηα άιια παξεθθιήζηα ηνπ αιαησξπρείνπ είλαη θαη ην έμνρν κπαξόθ "Παξεθθιήζην ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ", πνπ 

θαζαγηάζηεθε ην 1698. Οη ηνίρνη ηνπ είλαη δηαθνζκεκέλνη κε αλάγιπθεο παξαζηάζεηο, ελώ ππάξρνπλ πνιιά αγάικαηα 

θηηαγκέλα από αιάηη, από ηα νπνία μερσξίδεη ε Παλαγία κε ην Βξέθνο Άγην Αληώλην, πξνζηάηε άγην ησλ 

κεηαιισξύρσλ. Σν πην αμηόινγν ίζσο αλάγιπθν κέζα ζην αιαησξπρείν είλαη "Ο Μπζηηθόο Γείπλνο" ηνπ Λενλάξλην 

ληα Βίληζη. Άιια αγάικαηα από αιάηη είλαη ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, πξνζηάηηδαο ησλ αλζξαθσξύρσλ, ηνπ Πνισλνύ 

αζηξνλόκνπ Νηθνιάνπ Κνπέξληθνπ, ηνπ Πάπα Ησάλλε Παύινπ Β' θαη άιισλ δηαζεκνηήησλ. 

 

 



 

 
 

 

Ο Μύζνο ηεο Αγίαο Κίλγθα  

Ηδηαίηεξα εληππσζηαθή κέζα ζην 

"Παξεθθιήζην ηεο Δπινγεκέλεο Κίλγθα" 

είλαη ε κνξθή ηεο Αγίαο Κίλγθα κ' έλα 

γνλαηηζκέλν αιαησξύρν λα πξνζθέξεη 

ζηελ αγία αιάηη θαη έλα δαρηπιίδη. Ζ Αγία 

Κίλγθα (Saint Kinga of Poland, 1224-

1292) ήηαλ δνύθηζζα ηεο Οπγγαξίαο, 

θόξε ηνπ βαζηιηά Μπέια Γ' ηεο 

Οπγγαξίαο θαη ηεο Μαξίαο Λαζθαξίλαο, 

θόξεο ηνπ Βπδαληηλνύ απηνθξάηνξα 

Θενδώξνπ Α' Λάζθαξη. 

Ζ Κίλγθα αξξαβσληάζηεθε ζε ειηθία 16 

εηώλ ηνλ δνύθα θαη κεηέπεηηα βαζηιηά ηεο 

Πνισλίαο Βνιέζιαν Δ' ηνλ "Αγλό", ν 

νπνίνο ήηαλ ηόηε 19 εηώλ. ύκθσλα κε 

ηνλ δηαδεδνκέλν ζξύιν, ε Κίλγθα δήηεζε 

από ηνλ παηέξα ηεο λα ηεο δώζεη σο 

γακήιην δώξν, αληί γηα ρξπζό θαη 

θνζκήκαηα, έλα αιαησξπρείν. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζπκία ηεο, πέηαμε ην δαρηπιίδη ησλ αξξαβώλσλ ηεο ζ' έλα 

αιαησξπρείν ζηελ Οπγγαξία. 

Μεηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ ηεο ζηελ Πνισλία, ε Κίλγθα, ηαμηδεύνληαο κηα κέξα ζηελ θνληηλή πόιε ηεο Βηειίηζθα, 

δηέηαμε ηνπο Ούγγξνπο αιαησξύρνπο, πνπ είρε θέξεη καδί από ηελ παηξίδα ηεο, λα αλνίμνπλ έλα πεγάδη. Αληί όκσο γηα 

λεξό, εμνξύρηεθε "ιεπθόο ρξπζόο", θαζώο θαη ην δαρηπιίδη ηεο κέζα ζ' έλα πέηξσκα αιαηηνύ, ην δαρηπιίδη απηό πνπ 

είρε πεηάμεη ε δνύθηζζα ζην αιαησξπρείν ζηελ Οπγγαξία. 

Έηζη, ε Κίλγθα αλαθεξύρζεθε έθηνηε πξνζηάηηδα ησλ αιαησξύρσλ θαη από ην 1690 μεθίλεζε θαη ε ιαηξεία ηεο "σο 

επινγεκέλεο Κίλγθα". Αγηνπνηήζεθε από ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία από ηνλ Πάπα Ησάλλε Παύιν Β' ζηηο 16 

Ηνπλίνπ 1999, σο Αγία Κίλγθα ηεο Πνισλίαο. 

 

 

 



 

 
 

 

ΒΑΡΟΒΗΑ ΚΡΑΚΟΒΗΑ  

 Άνπζβηηο Αιαηωξπρεία
 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ζκέξα 1ε: Αζήλα/Θεζζαινλίθε – Κξαθνβία 

Αλαρώξεζε κε απεπζείαο πηήζε από ηελ Αζήλα γηα ηε Κξαθνβία θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν πνπ ζα καο 

θηινμελήζεη.  Πξόθεηηαη γηα κία από ηηο παιαηόηεξεο  πόιεηο ηεο Πνισλίαο, από ηα κεγαιύηεξα πνιηηηζηηθά, 

θαιιηηερληθά αιιά θαη ηνπξηζηηθά θέληξα ηεο Δπξώπεο, θαη είλαη επηπρώο αλέγγηρηε από ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Ζ παιηά πόιε ηεο, έρεη πινύζηα αλαγελλεζηαθή αξρηηεθηνληθή, κε πνιιά 

κπαξόθ θαη γνηζηθά δείγκαηα. Σα παιάηηα, νη εθθιεζίεο θαη ηα αξρνληηθά ηεο Κξαθνβίαο έρνπλ λα επηδείμνπλ 

πινύην ρξσκάησλ, αξρηηεθηνληθώλ ιεπηνκεξεηώλ, βηηξώ, έξγσλ δσγξαθηθήο, γιππηώλ θαη επηπιώζεσλ. Σν 

1978 - ηελ ρξνληά πνπ εληάρζεθε ε πόιε ζηα κλεκεία παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO - ν Κάξνινο 

Ησζήθ Βντηίια, Αξρηεπίζθνπνο ηεο Κξαθνβίαο, αλαθεξύρζεθε πάπαο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, σο 

Πάπαο Ησάλλεο Παύινο Β΄. Μηα πξώηε απνγεπκαηηλή βόιηα ζηα ζηελά δξνκάθηα ηεο πόιεο, ζε ζπλδπαζκό κε 

πνηό ε θαγεηό ζηα δεθάδεο κπαξάθηα θαη εζηηαηόξηα πνπ θαηαθιύδνπλ ηε θεληξηθή πιαηεία ηεο, ζα 

απνηειέζνπλ ηελ θαιύηεξε πξώηε γλσξηκία καδί ηεο. 

 

Ζκέξα 2ε: Κξαθνβία (Αιαηωξπρεία) 

Ζ παιηά πόιε ηεο Κξαθνβίαο όπνπ ζα μελαγεζνύκε ζήκεξα, έρεη πινύζηα αλαγελλεζηαθή αξρηηεθηνληθή, κε πνιιά 

κπαξόθ θαη γνηζηθά δείγκαηα. Σα παιάηηα, νη εθθιεζίεο θαη ηα αξρνληηθά ηεο Κξαθνβίαο έρνπλ λα επηδείμνπλ πινύην 

ρξσκάησλ, αξρηηεθηνληθώλ ιεπηνκεξεηώλ, βηηξώ, έξγσλ δσγξαθηθήο, γιππηώλ θαη επηπιώζεσλ. Θα επηζθεθζνύκε 

ηελ εβξατθή γεηηνληά Κάδηκηεξηο, κε ηηο επηά ζπλαγσγέο, ζα δνύκε ην εληππσζηαθό Βαζηιηθό Κάζηξν ζην ιόθν ηνπ 

Βάβει, ηνλ Καζεδξηθό Ναό κε ηνπο Βαζηιηθνύο ηάθνπο 

θαη ηελ Κακπάλα, ην Παλεπηζηήκην Γηαγθεινληάλ θαη 

ηελ κεγαιύηεξε κεζαησληθή πιαηεία ηεο Δπξώπεο κε 

ηελ Δθθιεζία Μαξηάηζθη. Αθηεξσκέλνο ζηελ Παλαγία, 

είλαη ν λαόο όπνπ ν -αγηνπνηεζείο πιένλ- Πάπαο 

Ησάλλεο Παύινο ΗΗ δηεηέιεζε επί καθξόλ εθεκέξηνο 

πξηλ γίλεη επίζθνπνο ηεο πόιεο θαη αξγόηεξα 

θαξδηλάιηνο. Από ην θακπαλαξηό ηεο επηβιεηηθήο 

εθθιεζίαο, θάζε κία ώξα, εηδηθά επηθνξηηζκέλνο γηα ην 

ζθνπό απηό ηξνκπεηίζηαο παίδεη κηα κεισδία πνπ 

απιώλεηαη ζε όιε ηελ πιαηεία. Σν δε αλαγελλεζηαθνύ 

ξπζκνύ θηίξην νπθηέληηζε, ζην θέληξν ηεο πιαηείαο, ην 

θέληξν ηνπ εκπνξίνπ ησλ πθαζκάησλ γηα αηώλεο, ζα 

θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ καο. 

Σα αιαησξπρεία ηεο Βηειίηζθα πνπ ζα επηζθεθζνύκε ζηε ζπλέρεηα απνηεινύλ κνλαδηθό θεηκήιην ζηελ ηζηνξία ησλ 

νξπρείσλ. Οη ππόγεηεο ζηνέο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη εθθιεζίεο ζθαιηζηέο πάλσ ζην αιάηη, κηθξέο θσζθνξίδνπζεο 

ιίκλεο θαη ηα μύιηλα ππνζηπιώκαηα ησλ ζηνώλ ηα νπνία είλαη αιεζηλά θαιιηηερλήκαηα καξαγθώλ ηεο παιηάο επνρήο, 

πξνζδίδνπλ ζην αιαησξπρείν κηα γνεηεία ε νπνία παξαθηλεί ηνπο αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν, εδώ θαη αηώλεο λα 

ζαπκάζνπλ απηό ην κνλαδηθό έξγν ηέρλεο. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζηελ Κξαθνβία. 

 



 

 
 

 

Ζκέξα 3ε: Κξαθνβία (Άνπζβηηο - Σζεζηνρόβα) Βαξζνβία :“Auschwitz” είλαη ε γεξκαληθή νλνκαζία ηεο Πνισληθήο 

πόιεο Oswiecim, πεξίπνπ 60 ρηιηόκεηξα βoξεηνδπηηθά ηεο Κξαθνβίαο, εθεί όπνπ νη Ναδί κεηέηξεςαλ ηηο παιηέο 

ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην θξηθηόηεξν ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο. Παξά ην γεγνλόο όηη έρνπλ πεξάζεη 

εβδνκήληα θαη πιένλ ρξόληα από ηελ απειεπζέξσζε ησλ έγθιεηζησλ ηνπ θνιαζηεξίνπ από ηνπο Ρώζνπο, ην όλνκα 

απηό εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί αθόκα θαη ζήκεξα θξίθε. Απηό πνπ ζνθάξεη ηνλ επηζθέπηε, αθνύ πεξάζεη ην θαηώθιη 

κε ηελ θπληθή επηγξαθή “Arbeit macht Frei” (ε εξγαζία απειεπζεξώλεη), είλαη ε κεζνδηθόηεηα, ε εληαηηθή κειέηε ησλ 

δηαδηθαζηώλ θαη ε θαηαζθεπή ηέηνησλ ππνδνκώλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε απνηειεζκαηηθόηεηα ζην έξγν απηό. 

Ζ ζεκεξηλή καο επίζθεςε απαηηεί γεξό ζηνκάρη, εηδηθά όηαλ ζα βξεζνύκε κπξνζηά ζηα εθζέκαηα κε πξνζσπηθά 

αληηθείκελα, κηθξά παπνύηζηα θαη ξνύρα παηδηώλ, πνιιά από ηα νπνία ήηαλ λεπηαθήο ειηθίαο όηαλ δνινθνλήζεθαλ. 

Σν εμαηξεηηθά νξγαλσκέλν κνπζείν πνπ δέρεηαη πεξηζζόηεξνπο από 1.500.000 επηζθέπηεο εηεζίσο, είλαη ηδηαίηεξα 

δηδαθηηθό θαη ιεηηνπξγεί ζαλ κηα ζνβαξή πξνεηδνπνίεζε γηα ηνπο θηλδύλνπο ηνπ νινθιεξσηηζκνύ θαη ηνπ θαλαηηζκνύ 

θάζε απόρξσζεο.  

Γηαζρίδνληαο ζηελ ζπλέρεηα θαηαπξάζηλεο πεδηάδεο θαη πεξλώληαο από γξαθηθά ρσξηά, ζα θάλνπκε ζηάζε ζε έλα 

από ηα κεγαιύηεξα πξνζθπλήκαηα ηνπ Καζνιηθνύ θόζκνπ, ην Μνλαζηήξη ηεο Σζεζηνρόβα, κε ηελ ζαπκαηνπξγή 

Δηθόλα ηεο Μαύξεο 

Παλαγίαο. Γελ είλαη 

γλσζηή ε επνρή πνπ 

έθζαζε ζηελ 

πεξηνρή. Ζ 

ηδηαηηέξσο 

ζαπκαηνπξγή εηθόλα 

κεηαθέξζεθε ζηελ 

Πνισλία από κηα 

Ρσζίδα Πξηγθίπηζζα 

θαη θαηαηέζεθε ζην 

πεξίθεκν Παπηθό 

Μνλαζηήξη ηνπ 

Λακπξνύ Όξνπο 

(Γηάζλα Γθόξα), 

όπνπ θπιάζζεηαη 

κέρξη ζήκεξα. Έγηλε 

επξύηαηα γλσζηή 

ηνλ 17ν αη., θαηά ηελ 

εηζβνιή ησλ 

νπεδώλ ζηελ 

Πνισλία. Σόηε ν 

εγνύκελνο ηεο 

Μνλήο κε ηνπο 

κνλαρνύο θαη 

ειάρηζηνπο ζηξαηηώηεο, θαηάθεξε λα απνθξνύζεη ηνπο εηζβνιείο θαη λα αλαηξέςεη ηελ πνξεία ηνπ πνιέκνπ. Ζ λίθε 

απνδόζεθε ζηελ πξνζηαζία ηεο Θενηόθνπ θαη νη βαζύηαηα ζξεζθεπόκελνη Πνισλνί, κε επηθεθαιήο ηνλ Βαζηιηά 

Ησάλλε, αλαθήξπμαλ ζε έλδεημε ηηκήο ηελ Θενηόθν, "Βαζίιηζζα ηεο Πνισλίαο".  Άθημε αξγά ην απόγεπκα ζην θεληξηθό 

καο μελνδνρείν INTERCONTINENTAL 5* ζηελ Βαξζνβία.  Δγθαηάζηαζε ζηα δσκάηηα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα 

πξώηε βόιηα ζην θέληξν ηεο πόιεο κε ηελ παλέκνξθε πιαηεία λα ηελ θνζκεί.     

Ζκέξα 4ε: Βαξζνβία 

Ό,ηη ηεο ιείπεη ζε αξραηόηεηεο, ε Βαξζνβία ην θεξδίδεη ζε δπλακηζκό. Κη απηό γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηό από ηηο 

πξώηεο εηθόλεο. Ζ γλσξηκία καο κε ηελ πόιε μεθηλά κε ην Πάξθν Lazienski. ρεδηαζκέλνο ηνλ 17ν αηώλα, ν 

κεγαιύηεξνο πλεύκνλαο πξαζίλνπ ηεο πόιεο, έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 760 ζηξέκκαηα θαη πεξηέρεη αλζηζκέλνπο 

θήπνπο, κλεκεία αθηεξσκέλα ζε ζενύο θαη θαιιηηέρλεο (μερσξίδεη ην κλεκείν ηνπ νπέλ, γύξσ από ην νπνίν 

νξγαλώλνληαη κνπζηθέο εθδειώζεηο), ζηληξηβάληα, ιίκλεο, ακθηζέαηξα, κνλνπάηηα θαη γέθπξεο. πλερίδνπκε κε 

ηελ παιηά πόιε ηεο Βαξζνβίαο πνπ πεξηβάιιεηαη από νρπξώζεηο θαη βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν ηεο 

παλαλζξώπηλεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο. Θα δνύκε ηελ πιαηεία ηεο Αγνξάο, ην Βαζηιηθό Αλάθηνξν, ηελ 

πιαηεία ηνπ Κάζηξνπ Plac Zamkowy, από ηα ιίγα ζεκεία πνπ ζώζεθαλ από ηε λαδηζηηθή ιαίιαπα, ην 

κλεκεηώδεο Παιάηη Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηεκώλ, δώξν ηνπ ηάιηλ ζηε Βαξζνβία, θαζώο επίζεο θαη ην Θέαηξν 

Βηέιθη, πνπ ζηεγάδεη ηελ Όπεξα θαη ην Μπαιέην. Δπόκελε ζηάζε καο ζην Δβξατθό Γθέην, κε ην κλεκείν ησλ 

Μαξηύξσλ ηεο Ναδηζηηθήο ζεξησδίαο θαη ην λέν ππεξζύγρξνλν κνπζείν Δβξατθήο Ηζηνξίαο. Γηαηξέρνληαο κηα 

ζεηξά από κεγάιεο ιεσθόξνπο θαη πεξλώληαο από ην κεηα-ζηαιηληθό ζύγρξνλν θέληξν ηεο πόιεο, θηάλνπκε 

ζηελ πιαηεία ηνπ Κάζηξνπ. Πξόθεηηαη γηα κηα απνιαπζηηθή δηαδξνκή γλσζηή σο «κίιη», πνπ ζα καο θέξεη 



 

 
 

 

κπξνζηά ζηα πην ζπνπδαία κλεκεία θαη ηα πιένλ όκνξθα θηίξηα ηεο Βαξζνβίαο. Ξερσξίδνπλ ε Δθθιεζία ηεο 

Αγίαο Άλλαο θαη ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ, ν Ναόο ησλ Καξκειηηώλ, ην Πξνεδξηθό Αλάθηνξν, ην Παιάηη Kazimierz, ην 

ηζηνξηθό θαη πνιπηειέζηαην μελνδνρείν Μπξίζηνι, ε Δζληθή Βηβιηνζήθε, ην εληππσζηαθό θηίξην ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ην Κάζηξν ηεο Βαξζνβίαο,  ελώ ιίγν πην πέξα ζα πξνζεγγίζνπκε ην ζπίηη ηεο ηηκεκέλεο κε 

Νόκπει, Μαξίαο Κνδιόθθα Κηνπξί. ην ειεύζεξν απόγεπκα πνπ αθνινπζεί, πξνηείλνπκε έλαλ πεξίπαην ζηα 

πεδνδξνκεκέλα ηκήκαηα ηεο παιηάο πόιεο, κηα επίζθεςε ζην ππεξζύγρξνλν εκπνξηθό θέληξν Centrum, ζηελ 

πεξηνρή Srodmiescie ή έλαλ θαθέ ζηα αηκνζθαηξηθά θαθελεία ηεο πόιεο.  

 

Ζκέξα 5ε: Βαξζνβία (Γώξν ε εθδξνκή Εειάζνβα Βόια & Βηιάλνθ αλάθηνξα, θόζηνπο 30€/άηνκν) – 

Αζήλα/Θεζζαινλίθε 

Ζ ζεκεξηλή κέξα είλαη ειεύζεξε θαη απνηειεί κηα πξώηεο ηάμεο επθαηξία γηα λα γλσξίζεηε ζε βάζνο ηελ 

αξρνληηθή Πνισληθή πξσηεύνπζα, μεθηλώληαο απν ηελ Νέα Πόιε. Με  ζαο μεγειά ην όλνκα. Ζ Νέα Πόιε 

(Nowe Miasto) ηεο Βαξζνβίαο είλαη εμίζνπ γξαθηθή θαη εμίζνπ…παιηά κε ηελ Παιηά Πόιε. Χηηζκέλε ηνλ 15ν 

αηώλα, ζαλ αλεμάξηεηε πνιηηεία, απηή ε ζπλνηθία δηαζέηεη θαηαπξάζηλεο ήζπρεο πιαηείεο, εζηηαηόξηα κε θνύληεο 

αληί ηξαπεδηώλ θαη ηνλ πάιιεπθν λαό ηνπ Αγίνπ Kazimierz κε ηνλ επηβιεηηθό ηηξθνπάδ ηξνύιν. Όπσο ζπλέβε 

θαη κε ηελ «γεηηόληζζά» ηεο, ε Νέα Πόιε ηζνπεδώζεθε από ηνπο Γεξκαλνύο θαη μαλαρηίζηεθε εθ λένπ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1950. Μηα άιιε πξόηαζε απνηειεί ε εθδξνκή κηζήο κέξαο ζηελ θνληηλή Εειάζνβα Βόια, ηε 

γελέηεηξα ηνπ κεγάινπ κνπζνπξγνύ νπέλ. Δπίζθεςε ζην ζπίηη-κνπζείν (είζνδνο) πνπ γελλήζεθε ν κεγάινο 

κνπζνπξγόο, ρξόλνο ζηελ δηάζεζε ζαο γηα γλσξηκία κε ηελ πόιε θαη επηζηξνθή ζηε ζπλέρεηα ζηελ Βαξζνβία. 

Αθνινπζεί επίζθεςε ζηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο ηνπ αλαθηόξνπ Βηιάλνθ πνπ εληππσζηάδεη θπξίσο γηα ηελ 

εμσηεξηθή ηνπ όςε. Οη όκνξθνη θήπνη ηνπ πνπ επηζθεπηόκαζηε (είζνδνο), πιαηζηώλνπλ αξκνληθά ην αλάθηνξν 

θαη γη' απηό ν ρώξνο ραξαθηεξίδεηαη από πνιινύο σο «κηθξέο Βεξζαιιίεο». Μεηαθνξά ην απόγεπκα ζην 

αεξνδξόκην ηεο Βαξζνβίαο γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηελ Διιάδα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΖΜΔΗΩΖ: Ζ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη  



 

 
 

 

ΠΣΖΔΗ 

 
 

 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΖΖ 

ΩΡΑ 

ΑΦΗΞΖ 

 13/6 Αζήλα – Κξαθνβία 16.05 17.25 

17/6 Βαξζνβία – Αζήλα 18.10 21.45 

 

 

ΣΗΜΔ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 

Μέλη Union :550€ - Μη μέλη: 750€ 
 

 

 

 

 

 

 
Παηδί έωο 12 εηώλ ζην ίδην δωκάηην κε δύν (2) ελήιηθεο = -150€ 

*Μεηά ηελ επηδόηεζε γηα ηα κέιε ηνπ Union: 370€ 

Σν COSMORAMA ζαο πξνζθέξεη:  

 Απεπζείαο πηήζεηο: Αζήλα – Κξαθνβία // Βαξζνβία - Αζήλα κε ηελ Aegean Airlines 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα θεληξηθά μελνδνρεία 5* & 4*sup 

 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά 

 Μεηαθνξέο/εθδξνκέο/μελαγήζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α. 

 Δηζόδνπο ζε Άνπζβηηο θαη Αιαησξπρεία 

 Έκπεηξν Αξρεγό/πλνδό ηεο εθδξνκήο 

ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ 
 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη σο 

πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

 

 

ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 
 

Απαξαίηεην δηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα ηειεπηαίαο 15εηίαο κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. 

Σαμίδη Αλαρώξεζε 
Γηακνλή 

Ξελνδνρεία 
2θιηλν 1θιηλν Φόξνη Παξαηεξήζεηο 

ΒΑΡΟΒΗΑ 
ΚΡΑΚΟΒΗΑ 
Άνπζβηηο 

Αιαησξπρεία 
 

5 κέξεο 

13 Ηνπλίνπ 

 
Krakow 4*sup 
Grand Ascot & 

Kossak 
&  

Warsaw 5* 
Intercontinental 

 

570* +160 180 

Πεξηιακβάλνληαη 
είζνδνη ζε 
Άνπζβηηο & 

Αιαησξπρεία 
 


