
 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
5 Μέρες 

 
Αναχώρηση: 07/03 

Η Βαρσοβία είναι μια σύγχρονη πόλη, μια ζωντανή μητρόπολη ενώ παράλληλα 
είναι ασυνήθιστα πράσινη (κατά τους μήνες του καλοκαιριού), με το ¼ της 
συνολικής της έκτασης να καλύπτεται από πάρκα, δέντρα και λουλούδια. Το 
σύμβολο της Βαρσοβίας είναι η γοργόνα, η οποία αποτελεί το οικόσημο της 
πόλης για πάνω από 600 χρόνια παρότι η Βαρσοβία απέχει 300χλμ από τη 
θάλασσα, και σύμφωνα με το μύθο για την προέλευσή της η γοργόνα αυτή είναι 
αδελφή της γοργόνας-σύμβολο της Κοπεγχάγης και έχουν ελληνική καταγωγή. 

1η Μέρα: Λάρνακα - Βαρσοβία  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη, 
παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο όπου θα 
μας προσφερθεί πρωινό και στις 10.00 παραλαβή δωματίων. Χρόνος για 
ξεκούραση. Το απόγευμα μαζί με την ξεναγό μας θα έχουμε μια περιπατητική 
πρώτη γνωριμία με την παλιά πόλη. 

 

                                            



 
 

Η κεντρική πλατεία είναι διακοσμημένη με γοτθικού, μπαρόκ και αναγεννησιακού 
ρυθμού κτίρια και είναι πάντα πολυσύχναστη. Θα δούμε την Βασιλική πλατεία 
του κάστρου με την Στήλη του Ζίγκμουντ, την γραφική οδό Nowy Swiat με τα 
παλαιότερα καφέ της πόλης, το κτίριο της Όπερας, το μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη, την εκκλησία της Αγίας Άννας, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, το σπίτι/μουσείο της Μαρίας Κιουρή, βραβευμένη με το Νόμπελ 
επιστήμονος, και την γραφική πλατεία που βρίσκεται το άγαλμα της «Γοργόνας 
της Βαρσοβίας». 
Στη συνέχεια μπορείτε από μόνοι σας να συνεχίσετε την βόλτα σας. 
Διανυκτέρευση. 

2η Μέρα: Βαρσοβία 
Πρόγευμα και ακολουθεί περιήγηση της πόλης με το λεωφορείο ξεκινώντας από 
το μοντέρνο κέντρο όπου θα δούμε το παλάτι του Πολιτισμού και Επιστημών, 
την πλατεία Συντάγματος με την χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της εποχής του 
κουμμουνισμού, το Μνημείο εξέγερσης της Βαρσοβίας, κτίσμα του 20ου αιώνα 
και το άγαλμα των ηρώων του γκέτο. Στη συνέχεια θα δούμε τον Βασιλικό Κήπο 
Λαζιένκι με το άγαλμα του Σοπέν. Εάν μας το επιτρέψει ο καιρός θα 
περπατήσουμε στον κήπο και θα δούμε το Θερινό Παλάτι του Βασιλιά 
Αύγουστου. Ακολουθεί γεύμα σε τοπικό εστιατόριο κοντά στο ξενοδοχείο. 
Απόγευμα ελεύθερο για να συνεχίσετε τις βόλτες σας στη παλιά πόλη. 
Διανυκτέρευση. 

3η – 4η Μέρα: Βαρσοβία 
Πρόγευμα και μέρες ελεύθερες στη διάθεση σας για να τις αξιοποιήσετε όπως 
εσείς νομίζετε καλύτερα. Κάντε τις βόλτες σας και τα ψώνια σας στη παλιά πόλη 
απολαμβάνοντας ένα υπέροχο γεύμα ή δείπνο στα διάφορα παραδοσιακά 
εστιατόρια της πόλης.  

Προτείνουμε να επισκεφτείτε τον Κήπο της Σαξωνίας ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
πάρκα της Βαρσοβίας, επισκεφθείτε κάποιο από τα μουσεία ή ακόμη μπορείτε 
απλώς να απολαύσετε τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.. 

5η Μέρα: Βαρσοβία - Λάρνακα 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας για να κάνετε τα ψώνια σας. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση της 
επιστροφής. 

                                      

 

 

                                          



 
 

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βαρσοβία - Λάρνακα με Πολωνικές 
Αερογραμμές. 

• Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα τύπου μπουφέ. 

• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

• Ένα γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 

• Τοπικός έμπειρος ελληνόφωνος ή αγγλόφωνος αρχηγός κατά τις 
μεταφορές. 

• Τοπικός έμπειρος ελληνόφωνος ξεναγός κατά τις ξεναγήσεις. 

• Μια αποσκευή 23κιλών και μια χειραποσκευή 8 κιλών. 

• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

• Φαγητό και ποτό στη πτήση. 

• Εισιτήρια εισόδων. 

• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. 

 

 

 

                                                         



 
 

 

 

 

 Επιλογές Ξενοδοχείων & Τιμές Κατά άτομο: 

Ξενοδοχείο Δίκλινο Μονόκλινο 

Novotel Centrum 4* € 569 € 719 

 

 

Πτήσεις: 

Λάρνακα – Βαρσοβία   03.40 – 06.15 

Βαρσοβία – Λάρνακα   22.30 – 02.55 
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