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“Bohemia”
ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ
Ιούλιος 29 – Αύγουστος 02, 2015.
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε
ςυνεργαςία με το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα
να πλθρϊςετε το ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και
προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε τισ ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ ψυχαγωγία
και τθν απόλαυςθ που πάντα ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ φίλουσ ςασ μάηι
ςασ, διότι ζτςι κερδίηετε πολλοφσ πόντουσ ςτο Travel Club με τθν δυνατότθτα το
ταξίδι να μθν ςασ κοςτίςει τίποτα.
Κρακοβία - Μια από τισ ομορφότερεσ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ και ζνα από τα πιο
ςθμαντικά τουριςτικά, πολιτιςτικά, εκπαιδευτικά κζντρα τθσ Πολωνίασ κεωρείται από πολλοφσ ωσ μια πολιτιςτικι πρωτεφουςα του κράτουσ που δεν
παφει να γοθτεφει. Η παλιά πόλθ τθσ Κρακοβίασ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο
τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. Ηκοποιοί, μουςικοί,
ηωγράφοι, φτιάχνουν τθν μοναδικι ατμόςφαιρα και τθν «μαγεία» τθσ πόλθσ ,
όπου κάκε ςτιγμι γίνεται ιςτορία. Η Κρακοβία είναι ζνα φαινόμενο που
ςυνδυάηει τθν παράδοςθ και το παρελκόν με το παρόν .Κρακοβία είναι
δυναμικι, κοςμοπολίτικθ πόλθ, γεμάτθ ενζργεια και πολλι διαςκζδαςθ, όπου ο
κάκε επιςκζπτθσ κα βρει τα ενδιαφζροντά του και τισ προτιμιςεισ του.Η
Κρακοβία είναι μια πόλθ φιλικι προσ τουσ ανκρϊπουσ και ζχει μια ιδιαίτερθ
ατμόςφαιρα. Ζνα ςθμαντικό πολιτιςτικό, οικονομικό, επικοινωνιακό και
τουριςτικό κζντρο. Η πόλθ βρίςκεται ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Βιςτοφλα, είναι ζνα
από τισ παλαιότερεσ πόλεισ και θ δεφτερθ μεγαλφτερθ τθσ Πολωνίασ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα - 29/07 Άφιξθ ςτθν Κρακοβία. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο.
Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα - 30/07 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ.Γεφμαπακζτο.Ελεφκεροσ χρόνοσ.Δείπνο. Προαιρετικά, βραδινι ζξοδοσ ςε κλάμπ.
Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα - 31/07 Πρωινό. Προαιρετικά, επίςκεψθ ςτα αξιοκζατα τθσ πόλθσ, Πφλθ
του Aγ. Φλόριαν, Krakow Barbican, Tower City Συνζλευςθ, Βαςιλικι τθσ Παρκζνου
Μαρίασ, αλατωρυχεία, το Εκνικό Μουςείο...Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ
χρόνοσ.Δείπνο. Προαιρετικά, βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα - 01/08 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Γεφμαπακζτο.Προαιρετικά, βραδινι ζξοδοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
5θ μζρα - 02/08 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιϊν.
* Σαξίδι ςτθν Κρακοβία-Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ:
http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel ***
Hotel **
Hostel

109 €
99 €
99 €

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με πλιρθσ διατροφι (πρωινό, γεφμα-πακζτο και δείπνο).

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ.
•Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ

•Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα
•Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ
-Τιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο - 10 €
-Barbakan – 2€, ειςιτιριο
-Εκνικό Μουςείο - 8,50 €, ειςιτιριο
-Οδθγόσ για τθν επίςκεψθ τθσ Κρακοβίασ 80-100 € (τιμι ανάλογα με τθν γλϊςςα)
• Μεταφορά αεροδρόμιο τθσ Κρακοβίασ - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο τθσ Κρακοβίασ
-OW(μονι διαδρομι) -λεωφορειο μζχρι 30 άτομα - 280 €
-OW(μονι διαδρομι) -λεωφορειο μζχρι 50 άτομα - 340 €
•Εκδρομι - αλατωρυχείo- ζνα μονοιμερο ταξίδι με λεωφορείο τιμι ανά άτομο 22€
•Κρουαηιερα– 6 €
•Κλαμπ - 5€
•Δείπνο ςε ζνα εςτιατόριο (ζνα ποτό περιλαμβάνεται ςτθν τιμι)- 15 €
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα.
•Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ θμζρα): Hotel *** 17€.
•Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ (με επιπλζον χρζωςθ ανά άτομο/ θμζρα):
Hotel ***
27€
Hotel **/Hostel 25€
•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν τθν
άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.
•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
εκτζλεςθσ των εκδρομϊν και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω
αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν.
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