
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dijous 28 de maig 2020.-  A l’ hora que s’ indicarà sortida d’ Olot, Banyoles, Figueres i Girona cap a 

l’aeroport de Barcelona. Sortida amb el vol regular de la companyia Lot(Líneas poloneses)  a les 13.10 h cap 

a VARSÒVIA. Arribada a la capital de Polònia  a les 16.15  h i trasllat a l’ hotel. Sopar i dormir. 

 

Divendres 29 de maig 2020.- VARSÒVIA. 
Pensió Completa. 

Dedicarem una part del dia  a fer una visita guiada  a la ciutat:  Ciutat Vella – Catedral Sant Joan – la Ruta 

Real – Tomba Soldat desconegut –  El Parc Lazienski – el Ghetto  - Visita guiada al castell Real, també 

veurem una pel•lícula en  El Museu de Varsòvia etc.  La resta de la diada hi haurà temps lliure. 

 

Dissabte 30 de maig 2020.- VARSÒVIA – CASTELL MALBORK – GDANSK 
Desprès de l’ esmorzar sortida direcció nord cap al famós CASTELL DE MALBORK, una joia arquitectònica 

que era la seu del gran contramestre de l’Ordre dels Cavallers Teutònics. Aquesta construcció medieval 

forma part del patrimoni de UNESCO. Visita guiada del castell i dinar en un restaurant. A la tarda seguirem 

viatge fins a GDANSK, famosa ciutat portuària del Bàltic. Sopar i dormir. 

 

Diumenge 31 de maig 2020.- GDANSK 
Pensió Completa. Dedicarem el mati a conèixer aquesta fascinant ciutat que va formar part de la Lliga 

Hanseàtica. Durant el nostre recorregut veurem la Porta Alta – La Torre de la Presó – l’Ajuntament – la 

Basílica de Santa Maria. També participarem en un concert d’òrgan a la catedral de Oliwa.  També anirem a 

Sopot. La resta de la diada hi haurà temps lliure per gaudir de l’ encant de Gdansk. 

 

Dilluns 1 de juny 2020.- GDANSK – TORUN - POZNAN 
Esmorzar i sortida cap a TORUN, meravellosa ciutat gòtica  situada a les vores del riu Vístula on va néixer 

Nicolau Copèrnic. Farem un recorregut guiat  pel centre històric patrimoni de UNESCO. Dinar en un 

restaurant. A la tarda seguirem camí fins a POZNAN. Capital de la regió Gran Polònia. Quan arribarem 

farem una visita guiada panoràmica de dues hores pel  centre de la ciutat: Plaça Mercat – Ajuntament 

renaixentista etc.  Sopar i dormir. 

 
Dimarts 2 de juny 2020.- POZNAN – WROCLAW – CRACÒVIA 
Després de l’esmorzar sortirem cap a WROCLAW, bonica ciutat situada a les vores del riu Oder. Farem una 

visita guiada del interessant centre històric. Visitarem la seva Plaça del Mercat del segle XIII voltada de 

magnífics edificis com ara l’Ajuntament gòtic, la catedral etc.  Dinar en un restaurant.  Desprès sortirem cap 

a CRACÒVIA. Sopar i dormir. 

 

Dimecres 3 de juny 2020.-   CRACÒVIA 
Pensió Completa. 

Matí dedicat a fer la visita guiada del centre històric d’aquesta meravellosa ciutat. Començarem per la zona 

de Wawel on hi ha el Castell Reial d’estil renaixement i la Catedral d’estil gòtic. Després visitarem la Plaça 



del Mercat, una de les més grans d’Europa on podrem admirar la Llotja de les Teles, la Torre de 

l’Ajuntament i la Basílica gòtica de Maria Santíssima, barri jueu de Kazimierz on entrarem en una de les 

sinagogues. A la tarda anirem d’excursió a les MINES DE SAL DE WIELICZKA, una de les gran atraccions 

turístiques de Polònia. Durant la visita quedarem meravellats del laberint de galeries i de les espectaculars 

sales on hi trobem esculpides amb sal capelles amb altars, escultures, columnes, llamperes. 

 

Dijous 4 de juny 2020.-   CRACÒVIA – AUSCHWITZ – AEROPORT – PUNT D’ ORIGEN 
Esmorzar i sortida cap a Oswiecim on s’hi troben els Camps de Concentració de Auschwitz i Birkenau  que 

visitarem. Dinar en un restaurant. Després tornarem a Cracòvia i  hi haurà temps lliure fins a l’ hora d’anar 

al aeroport. Sortida amb el vol a les 22.40 destinació a Barcelona. Arribada a les 01.35 h. I trasllat al punt  d’ 

origen. FI DEL VIATGE. 

 

PREU  DEL VIATGE PER PERSONA:  1.440 Euros 
 

INCLOU.- Bitllets d’avió des de Barcelona a Varsòvia i tornada des de Cracòvia  a Barcelona. Les taxes 

aèries. Trasllats a l’ aeroport d’anada i tornada des dels punts d’ origen indicats. Transport en còmode 

autocar. Estada en hotels de 4 estrelles ocupant habitacions dobles amb bany/dutxa. Tots els menjars que 

s’indiquen amb l’ aigua inclosa. Totes les visites que s’indiquen amb guies locals de parla castellana. Guia 

acompanyant de la nostra agència de viatges. Assegurança de viatge i de despeses d’anul•lació. Entrades a 

les mines de sal de Wieliczka i l’ascensor. Entrades i auriculars a Auschwitz. Entrada castell Real i pel•lícula 

Museu de Varsòvia . Entrada al castell de Malbork. Entrades a la Basílica de Santa Maria a Gdansk i al 

concert d’ òrgan d’ Oliwa. 

 

NO INCLOU.- Extres d’hotel: vins – begudes, minibars etc. Entrades a museus o monuments no especificats. 

 

EL SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL SERÀ DE:  275 Euros 
 
 


