
PREU PERSONA HAB. DOBLE .............1445 + 50 taxes = 1495 € 

SUPLEMENT HABITACIO INDIVIDUAL................................  180€ 

Assegurança opcional d’anul·lació......................................   48 € 
 
AQUEST PREU INCLOU:  

- Trasllat de les nostres terminals a l’aeroport anada i tornada   
- Vol anada i tornada des de Barcelona  
- 7 nits Hotels 4**** durant tot el circuit  
- 7 esmorzars, 6 dinars i 7 sopars 
- Totes les visites especificades a l’itinerari 

- Visites amb guia local: Varsòvia, Torun,  
Wroclaw, Czestochowa, Auscwitz, Cracòvia  .  

- Entrades:Czestochowa, Auscwitz, Esglèsia Santa Maria 
- Guia de parla espanyola  
- Guia acompanyant de l’agència 
-  Assegurança bàsica d’ assistència en viatge  
- Taxes d’aeroport ( 50 €  a confirmar a l’emetre els bitllets ) 

 

NO INCLOU: Extres a l’ hotel – Begudes – Propines - Visites o entrades no 
especificades a l’itinerari - Tot allò no especificat a l’apartat Inclou. 
 

NOTA: L’agència es reserva el dret a alterar o modificar l’ordre de qualsevol dels 
itineraris compresos en aquest circuit. El preu total del viatge haurà d’estar 
completament abonat tres setmanes abans de la sortida. Per tal de garantir la 
reserva s’abonarà el 40 % de l’import total. 
Preu subjecte a possibles variacions per fluctuació de carburant, taxes, 

impostos,...Preu subjecte a mínim de grup. Condicions segons contracte. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

DIA 04.- TERMINALS – BARCELONA - VARSOVIA. 

Sortida de les nostres terminals en direcció a  l’aeroport de Barcelona. 

Tràmits a l’aeroport i embarcament a l’avió destinació Varsòvia . Arribada, 
assistència i trasllat a l’ hotel. Sopar i allotjament. 

 

DIA 05.- VARSÒVIA, VISITA  i MERCATS NADALENCS 

Esmorzar. Visita panoràmica de Varsòvia, situada entre les dues ribes del 
riu Vístula i que abans de la II Guerra Mundial va ser bressol de la més 
gran comunitat jueva d’ Europa. Començarem la visita amb la Ruta Real, 
que ens permetrà admirar el Parc de Lazienki amb el seu Palau sobre l’ 
aigua, el monument de Chopin i el seu casc antic, patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO, reconstruït després de la II Guerra Mundial. En 
aquest casc antic, cal destacar-hi la Plaça del Castell Reial, la Catedral de 
Sant Joan, la Plaça del Mercat, “La Barbacana” i el monument de l’ 
aixecament de Varsòvia. Dinar. A la tarda temps lliure per gaudir de 
l’ambient nadalenc al mercat de la ciutat vella, de les pistes de patinatge 
sobre gel, jardins il.luminats, etc...Sopar i dormir a l’hotel 

  

DIA 06.- VARSOVIA-TORUN 

Esmorzar.i sortida cap a cap a Torun, una de les ciutats culturals més 
important de Polònia, on hi nasqué el científic Nicolau Copèrnic l’any 1473. 
Destaquen l’Ajuntament del segle XIII(Patrimoni de l’Humanitat ) i la ciutat 
vella,la Catedral de San Juan, Esglèsia de San Jacob, etc. Dinar en un 
restaurant local. A la tarda temps lliure per recorrer  el mercat nadalenc 
amb el seu encant medieval. Torun està precios amb les seves 
decoracions nadalenques. Sopar i allotjament. 
 

DIA 07.- TORUN - WROCLAW 

Esmorzar i sortida en direcció Gniezno, breu parada en la primera capital 
de Polònia i probable lloc del naixement de Polònia l’any 966 per molts 
historiadors. Dinar en un restaurant local. Continuació del viatge fins a 

arribar a Wroclaw, fundada l’ any 1241 en la cruïlla d’ importants rutes 
comercials. Realitzarem una visita de la ciutat, destacant la seva part més 
antiga, on cal destacar-hi el casc antic, l’Ajuntament, considerat una perla 
d’estil gòtic silecià, i la catedral D’Ostrow Tumski i els nombrosos ponts 
sobre el riu Oder. En acabar la visita panoràmica gaudirem de temps lliure 
per recòrrer el seu mercat nadalenc que data del S;XVI,on s’hi troben 
artesanies,decoracions i dolços.. Acomodació a l’ hotel, sopar i allotjament. 
 

 

 

 

DIA 08.- WROCLAW-AUSCHWITZ - CRACOVIA. 

Esmorzar. Sortida de Wroclaw i continuació cap a Auschwitz, per realitzar 
la visita del camp de concentració construït per el règim de l’Alemanya 
Nazi durant la II Guerra Mundial i que posteriorment ha estat declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. En acabar la visita, dinar en un 

restaurant i arribada a Cracòvia.  Sopar i allotjament a l’ hotel. 

 

DIA 09.- CRACOVIA 

Esmorzar.,i visita de la ciutat de Cracòvia, antiga capital de Polònia i 
actualment considerada el centre cultural del país. La visita consta del turó 
Wawel amb el Castell Real; la Catedral Gòtica amb les seves 
espectaculars capelles, criptes i sarcòfags dels reis i ducs polonesos; els 
casc antic i la plaça del Mercat, una de les més grans d’Europa; la famosa 
llotja de los “Paños” o “Sukiennice”, que acull en el seu interior petites 
botigues d’artesania i una nombrosa col·lecció de pintura polonesa; l’ 
Església de Santa Maria la qual conté elements d’ art gòtic, renaixentista i 
barroc i que posseeix l’altar de Wit Stwosz, joia de l’ art gòtic. Dinar. Tarda 
lliure per a poder gaudir tranquil·lament de la ciutat de Cracòvia,s’oferirà 
opcionalment la visita de Wieliczka, Mines de Sal, una  meravella única al 
món i considerada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Veurem les 
cambres originals on s’arrencava la sal, les capelles úniques amb relleus i 
escultures esculpides en la pròpia sal pels miners, les grutes de vidre i els 
llacs subterranis a 250 metres de profunditat. Sopar i allotjament. 
 

 DIA 10.- CRACOVIA – CZESTOCHOVA - VARSOVIA 
Esmorzar i sortida cap a Varsovia pel camí visitarem,  el Monestir de 

Jasna Góra, el santuari més famós de tota Polònia, degut a la miraculosa 

imatge de la Verge de Czestochowa, anomenada també “Madonna 
Negra”. Dinar en ruta. Arribada a Varsovia.,sopar i dormir a l’hotel.  
  

DIA 11.-VARSOVIA - BARCELONA 
Esmorzar i  trasllat a l’aeroport. Tràmits de facturació i embarcament en el 

vol amb destinació Barcelona. Arribada i trasllat a les nostres terminals.  
 
Nota:L’excursió opcional de les Mines de Sal i baixada amb ascensor 
Tindrà un cost de 50 € 
Nota: Les activitats i mercats de Nadal estan supeditats a les condicions  
que cada ciutat apliqui. 


