
 
 

Avrupa’nın Özel Ülkeleri’nden 
POLONYA GEZİSİ 

4 gece 5 gün 
 
 
 
Gün 1 ISTANBUL / VARŞOVA / KRAKOV THY ile 07.50’de Polonya’nın başkenti Varşova’ya uçuş. 09.20’de varış. Krakow’a hareket. 3.5 saatlik bir yolculuk sonrası 7 asır boyunca Lehistan İmparatorluğu’na başkentlik yapmış ve orijinal mimari dokusunu muhafaza eden Krakov’a varış. Otelimize yerleşme ve şehir turu.  
Gün 2 KRAKOV          Kahvaltıdan sonra Unesco’nun Dünya Kültür Mirası’na kayıtlı “Wieliczka Tuz Madeni Müzesi gezisi. Toplam derinliği 326 m, 300 km. yürüyüş alanı 3000 civarı galeri olan ve 135. metre kadar  derine inilebilen bu müzede 2 km’lik yürüyüşle  saf tuz kristallerinden yapılmış avizeler, işçiler tarafından inşa edilen Azize Kinga Şapeli, tuzdan heykeller, kabartma resimlerin görülmesi. Şehir tanıtım turumuzda kralların ikametgahi Wawel Sarayı’nın bahçesi, Polonya’nın en uzun nehri Vistül Nehri, eski şehir meydanı, astronom Kopernik’in evi, Maria Magdelena Meydanı, mimarisi ile öne çıkan Azize Meryem Kilisesi, Kapalı Çarşı ve şehrin ünlü kapısı Barbakan’ın görülmesi. Polonya’nın milli taşı kehribar ürünlerinin satıldığı mekanlarda serbest vakitler.  
Gün 3 KRAKOV / AUSCHWITZ – BIRKENAU / WROCLAW Kahvaltı sonrası akşama kadar gezilerimizle toplam 322 km’lik mesafe katedeceğimiz günümüze başlangıç. Önce 2. Dünya savaşında Nazilerin Avrupa’dan topladıkları Musevileri toplu imhada kullandıkları Auschwitz-Birkenau kamplarındaki fırınlar, geride kalan saçlar, şahsi eşyaların görülmesi. Öğle yemeği sonrası Wroclaw’a hareket. Şehre varışta otelimize yerleşme. Kuzey Avrupa’nın Venedik’i olarak kabul edilen ve Polonya’nın en yeşil şehri sayılan Wroclaw  12 ada üzerine kurulu ve bu adaları 112 köprü birbirine bağlanıyor. Şehir turumuz sonunda otelimize dönüş. 
 
Gün 4 WROCLAW / VARŞOVA Kahvaltının ardından başkent Varşova’ya hareket.  4 saatlik yolculuk sonrası başkentte Üç Haç Meydanı, Şehir merkezi, Charles de Gaulle Meydanı, Stalin mimarisinin en güzel örneklerinden olan Bilim ve Kültür Sarayı, 1983 yılından beri Unesco’nun dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Eskişehir bölgesi"Stare Miasto", Kraliyet Sarayı, Saint Jan Kilisesi ve Çanlı Meydan görülecek yerler arasında. Radyoaktiviteyi keşfedip, iki kez Nobel Ödülü alan Polonya asıllı kadın fizikçi Madam Curie'nin de evinin bulunduğu cadde, büyük meydanlar,  Arnavut kaldırımlı geniş sokakların görülmesi ile şehir turumuzun tamamlanması.  
 
Gün 5 VARŞOVA / ISTANBUL Kahvaltı sonrası otelimizden ayrılış.  Avrupa'nın en büyük parklarından Lazienki Park gezisi. Ünlü besteci Chopin'in ve 2. Viyana kuşatmasında Osmanlı Ordularını yenilgiye uğratan Birleşik Avrupa Ordusu’nun komutanı Jan Sobieski anıtının görülmesi. 600 bin nüfuslu Varşova Gettosu’nun görülmesi. Havalimanına transfer. THY ile saat 18.00’de İstanbul’a uçuş. 22’de varış. 



   Fiyatlar ; (Turumuzun hareket sayısı minimum 16 kişidir)  İki kişilik odada kişi başına  1150 Euro + THY uçak bileti Tek kişilik oda farkı     200 Euro   
Fiyatlara dahil olan hizmetler;  Zorunlu seyahat sigortası, Tüm ulaşım ve transferler, Merkezi 4 yıldızlı otellerde kahvaltı dahil konaklamalar, Programdaki tüm gezi ve ziyaretler, Giriş ücretleri, Yerel rehberlik Figura Turizm tur liderliği hizmeti, Yurt dışı çıkış harcı  
Fiyatlara dahil olmayan hizmetler;  THY uçak bileti, Schengen vize ve servis ücreti,  135 Euro Öğle ve akşam yemekleri Otellerde şahsi harcamalar, kafeterya, minibar vb.    
 


