
Baraka Escapades: Mercats de Nadal a Varsòvia
Del 26 Novembre al 06 Gener 2017, excepte Nadal i Cap d'any.

Sortida garantida mínim 2 persones
(consultar preus sortint des d'altres ciutats)

Dia 1: BARCELONA – VARSÒVIA.
Presentació en l'aeroport 02 hores abans de vol del, amb destinació 
Varsòvia. Arribada i trasllat a l'hotel triat. Allotjament

Dia 2: VARSÒVIA. 
Després del desdejuni visita guiada de la ciutat. Començarem amb el 
Palau de la Cultura i la Ciència, l'edifici més alt de la ciutat construït en 
l'estil arquitectònic – socrealista (stalinista), visitarem els Jardins Reals 
de Lazienki, el parc més important i distingit de la capital polonesa. 
Aquí està situat el monument de Federico Chopin i el Palau sobre 
l'Aigua. Després ens acostem als llocs de martiri durant ocupació nazi 
en la II Guerra Mundial. La zona de l'antic Gueto de Varsòvia, el 
monument dels Herois del Gueto, Umschlagplatz, lloc de deportació 
dels Jueus. Seguirem amb la Ruta Real, la Universitat de Varsòvia, el 
Palau del President, el Castell Real. Farem una passejada pel Casc 
Antic de la Ciutat inscrit en la UNESCO, la columna de Segismundo, la 
plaça del mercat, els murs, Barbakan, la casa de Marie 
Curie Sklodowska i el Monument de l'Aixecament de Varsòvia. Durant 
la visita fem una petita degustació de tapes poloneses. Provarem un 
xopet de nalewka, un licor tradicional. Ho acompanyaran uns aperitius 
freds com tartarede carn, areng en oli i crema, llard de porc i 
cogombres adobats.
A la tarda Visitem el museu de F. Chopin. (tancat els dilluns). Temps 
lliure i allotjament a l'hotel.



Dia 3: VARSÒVIA
Dia lliure. Per conèixer aquesta històrica ciutat pel nostre compte. Us 
passem diferents excursions opcionals:
Visita del museu de l'Aixecament de Varsòvia. El museu, que es troba 
a l'edifici de l'antiga planta elèctrica del tramvia, va ser obert per 
commemorar el 60 aniversari de l'esclat dels combats per alliberar a 
Varsòvia.
Visita del Museu Polin – Museu d'Història dels Jueus Polonesos a 
Varsòvia. En un modern edifici situat en el districte de Muranów, al 
centre de l'antic barri jueu, es troba el Museu de la Història dels Jueus 
Polonesos. L'objectiu d'aquesta institució és recuperar la memòria 
comuna dels segles d'història polonès-jueva.
Allotjament a l'hotel.

Dia 4: VARSÒVIA – BARCELONA. 
Desdejuni. Temps lliure fins a l'hora del trasllat a l'aeroport per volar de 
retorn a Barcelona. 

Preu per persona des de: 470,00€ + 63,00€ de taxes aèries, taxes 
aèries subjectes a reconfirmació al moment de la reserva i de l'emissió.

El preu inclou:
• Vols directes Barcelona – Varsòvia – Barcelona, amb LOT en Classe 
O. (Consultar suplements en altres classes i companyies aèries)
• Trasllats aeroport – hotel – aeroport.



• 3 nits en habitació doble en hotel Metropolios 3*** o similar.
• Desdejuni.
• Degustació tapes poloneses.
• Visita de mig dia guiada a Varsòvia.
• Entrada Museu Chopin (Excepte els lues).
• Segur bàsic d'assistència en viatge (Consultar suplement per a 
Segur d'Anul·lació).
• Assistència en destinació pel nostre personal.

El preu no inclou:
• Serveis no descrits en l'itinerari.
• Taxes aèries, uns 69,00 € a reconfirmar en reservar i emetre bitllets.
• Servei de Maleters als hotels.
• Despeses particulars dels viatgers.
• Propines per a guies i conductors.

Suplements possibles per persona en hotel triat en:
Suplement Individual en Hotel categoria 3***: 152,00€ per persona
Suplement en Doble Hotel Polònia Palace 4****o similar: 40,00€ per 
persona.
Suplement Individual en Hotel Categoria 4****: 190,00€ per persona.

Observacions importants:
• Es recomana reservar amb suficient antelació per garantir 
disponibilitat.
• Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o 
descompte aeri.
• Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 25% de 
l'import del viatge.
• Paga i senyal no reemborsable en cas de cancel·lació voluntària per 
part del viatger.
• Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions del Segur 
d'Anul·lació.
• El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 2 viatgers 
confirmats.
• El passatger és el responsable de portar la documentació en regla 
per al viatge (DNI, Passaport, Visats etc..)
• Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 



Gràcies per confiar-nos el seu viatge
Som experts en viatges


