
CRACÒVIA

VARSÒVIA

BISONS A BIALOWIEZA

País mil·lenari i desconegut

Durada: 11 DIES 
Sortides: 10 juny / 7 agost  
  16 setembre

VARSÒVIA - BIALOWIEZA - GIZYCKO
LIDZBARK WARMINSKI – MALBORK
GDANSK – TORUN - LODZ
CZESTOCHOWA - CRACÒVIA

POLÒNIA

VIDEO

Centre històric de Varsòvia - Castell de Marlbork - Wieliczka
Ciutat medieval de Torun - Centre històric de Cracòvia 
Parc Nacional de Bialowieza - Auschwitz-Birkenau - Zakopane12



d’Europa, i gaudirem d’una audició musical. En 
vaixell anirem cap a Sopot, a l’entrada del Bàltic. 
Dinarem i farem ruta a Gdynia. Tornem a Gdansk. Sopar.

 17 GDANSK – TORUN – LODZ
Esmorzarem abans de sortir cap al medieval 
Torun , lloc de naixement de Nicolau 
Copèrnic. Dinar. Seguirem cap a Lodz, centre 
del comerç polonès, jueu, alemany i rus, amb el 
carrer comercial més llarg d’Europa. Sopar.

 18 LODZ – CZESTOCHOWA – CRACÒVIA
Esmorzar. Avui coneixerem el Santuari de Jasna 
Gora, on es troba la imatge de la Verge Negra. 
Dinar. A la tarda, visitarem l’antic camp de 
concentració i extermini d’Auschwitz-Birkenau 

, la més gran fàbrica de la mort aixecada pels 
nazis, però una pàgina de la història que s’ha de 
conèixer. Sopar i allotjament.

 19 (CRACÒVIA) VISITA CIUTAT I MINES DE 
WIELICZKA
Esmorzar. Cracòvia  sempre ha estat el centre 
cultural, científic i artístic de Polònia. Visitarem el 
castell de Wawel, el barri vell, la plaça del Mercat, 
l’església de Santa Maria, la Universitat Jaguelònica, 
on va estudiar Copèrnic. Dinar. Passarem la tarda 
a Wieliczka , per visitar les mines de sal, en 
funcionament des del s. XIII. Sopar.

 10 (CRACÒVIA) ZAKOPANE
Esmorzar i sortirem cap a Zakopane, d’ambient 
típicament alpí. Per la bellesa de l’entorn, 
arquitectura única de cases, esglésies i capelles de 
fusta , i la riquesa del folklore local Zakopane és 
un dels llocs amb més encant de Polònia. Sopar.

 11 CRACÒVIA  BARCELONA
Tindrem temps fer compres. Dinar. Vol de retorn. 

 11 BARCELONA  VARSÒVIA
Presentació a l’aeroport de Barcelona per volar 
fins a Varsòvia . Breu panorà mica de la ciutat. 
Al vespre, recital de piano amb música de 
Chopin. Sopar.

 12 VARSÒVIA – BIALOWIEZA
Esmorzar. Passejarem pel barri vell i les places, 
fins a la catedral de Sant Joan. Veurem palaus 
i residències aristocràtiques, ambaixades i 
edificis del Govern. Ens aturarem al Monument 
a Fryderyk Chopin, i en el bonic Palau sobre les 
Aigües. Dinarem abans de fer ruta cap al Parc 
Nacional de Bialowieza. Sopar i allotjament.

 13 BIALOWIEZA – GIZYCKO
Esmorzar. Recorregut per la història de les fures 
i les reserves de bisons europeus, mentre 
apreciem la gran varietat d’arbres, flors silvestres, 
ocells i mamífers que viuen al parc. Dinar i ruta a 
Gizycko, capital de la regió. Sopar i allotjament.

 14 GIZYCKO – LIDZBARK WARMINSKI
Esmorzar. Sortirem per la regió dels mil llacs. 
Parada a Gierloz, on visitarem les dependències 
generals de Hitler. Dinar. A Lidzbark Warminski, 
població de l’orde teutònic, soparem amb 
presentació medieval inclosa. Allotjament.

 15 LIDZBARK WARMINSKI – MALBORK – GDANSK
Esmorzar. Ens dirigirem a Malbork : fortalesa 
dels Cavallers Teutònics amb col·lecció de 
peces d’ambre, joieria i espases antigues. Dinar. 
Arribada a Gdansk. Sopar i allotjament.

 16 (GDANSK) TRICIUTAT I CONCERT D’ORGUE
Esmorzar. Visita a la Triciutat, format per 
Gdansk, Sopot i Gdynia. A la Catedral gòtica 
d’Oliwa contemplarem un dels orgues més grans 

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB Preu: 2.980 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:

* Vols internacionals directes amb Vueling.
* Allotjament en hotels de 5* a Varsòvia i 
4* a la resta.
* Esmorzars bufet en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 6 persones.
* Guia local de parla castellana o catalana 
durant el viatge. 
En el cas de grups inferiors a 6 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:

* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:

Suplement individual: 450 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -120 euros
Consulteu suplements pel vol en classe 
business.
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