
Χριστούγεννα στη Βαρσοβία 
 
Διάρκεια: 4 μέρες 

 

Με απευθείας πτήσεις με τις Πολωνικές Αερογραμμές 
27/12 

 

 

 

από €469 

 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 
27/12 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ LO 172 03:40 - 06:15  
30/12 ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ LO 171 22:30 - 02:55+1  
 
 

Πρόγραμμα 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ- ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη, παραλαβή και πριν την 

πανοραμική μας ξενάγηση θα σταματήσουμε για καφέ και ελαφρύ πρόγευμα. Η Βαρσοβία είναι μια πόλη 

με πανύψηλους ουρανοξύστες, αριστοκρατικά παλάτια και γραφικές μεσαιωνικές πλατείες. θα περάσουμε 
από τον κεντρικό δρόμο Μαρσαλκόβσκα, με τα πολλά εμπορικά καταστήματα όπου βρίσκεται το Παλάτι 

του Πολιτισμού και της Επιστήμης, θα δούμε επίσης και την μποέμικη πλευρά της Βαρσοβίας που δεν είναι 
άλλη από τη συνοικία Πράγα. Προλαβαίνουμε την απορία σας και όχι, δε μιλάμε για την Πράγα της 

Τσεχίας. Έχει και η Πολωνία τη δική της Πράγα που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ποταμού Βιστούλα. 

Μία περιοχή που παραμελήθηκε και περιθωριοποιήθηκε λόγω φτώχειας, μέχρι που την τελευταία δεκαετία 
όλοι οι καλλιτέχνες και οι μποέμ τύποι της Πολωνίας άρχισαν να συρρέουν εδώ και να μεταμορφώνουν 

εγκαταλελειμμένους βιομηχανικούς χώρους σε καλλιτεχνικά κέντρα, πολυχώρους τέχνης, μπιστρό, 
εστιατόρια και υπαίθρια καφέ με κήπους. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και το 

υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

Η πόλη της Βαρσοβίας είναι γεμάτη αξιοθέατα και μνημεία πολιτισμού, τα οποία αν και καταστράφηκαν 

ολοσχερώς κατά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, ανοικοδομήθηκαν με πιστή και λεπτομερειακή αντιγραφή από 

ιστορικά ντοκουμέντα, σκίτσα, πίνακες και φωτογραφίες. Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την 
ξενάγηση μας με τη Στήλη του Ζιγκμούνδου, το παλιότερο άγαλμα της Βαρσοβίας και το Κάστρο των 

Βασιλιάδων. Θα επισκεφθούμε επίσης τη γραφική κεντρική πλατεία στην παλιά πόλη με τα γοτθικού, 
μπαρόκ και αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια και ακολούθως θα συνεχίσουμε για το συγκρότημα παλατιών 

και πάρκων «Λαζένκι» και θα θαυμάσουμε το διάσημο βασιλικό ανάκτορο «Παλάτι στο νερό». Το 

απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

Πρόγευμα και μέρες ελεύθερες στη διάθεσή σας. Προτείνουμε να κάνετε τις βόλτες σας στην κεντρική 

πλατεία της παλιάς πόλης που είναι στολισμένη στο πνεύμα των Χριστουγέννων με τις γραφικές υπαίθριες 
αγορές, και ακόμη να απολαύσετε ένα ποτήρι ζεστό αρωματικό κρασί και τις τοπικές σπεσιαλιτέ όπως 

ζεστή σούπα μέσα σε κρούστα από ψωμί, χοιρινό κότσι, ή παραδοσιακά dumplings (γεμιστά ζυμαρικά από 

κρέας, τυρί ή μανιτάρια). Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας. Νωρίς το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για να 



πάρουμε την πτήση της επιστροφής φορτωμένοι με πανέμορφες Χριστουγεννιάτικες εικόνες από την 

γιορτινή Βαρσοβία. 
 

 

Τιμοκατάλογος 
 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 
27/12 €469 €545  €469 €349 

 

 

Περιλαμβάνονται 
 

·  
 

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βαρσοβία–Λάρνακα. 

·  
 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

·  
 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

·  
 

Διαμονή για 3 βράδια στο ξενοδοχείο Novotel Centrum 4 αστέρων ή παρόμοιο. 

·  
 

Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 

·  
 

Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με Ελληνόφωνο ξεναγό. 

·  
 

Φ.Π.Α. 

 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 
 

·  
 

Φαγητό στο αεροπλάνο. 

·  
 

Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

·  
 

Καφές και ελαφρύ πρόγευμα κατά την άφιξη. 

·  
 

Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

·  
 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

 


