POLÒNIA FASCINANT
Dia 1.- Barcelona - Varsòvia Sortida en vol especial cap a Polònia. Arribada a la capital
Varsòvia. Trasllat a l'hotel. Allotjament.
Dia 2.- Varsòvia (Pensió Completa) Després d'esmorzar, visita guiada per Varsòvia. Un ambient
especial reina al casc antic (Stare Miasto), completament reconstruït després de la guerra i
reconegut com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Visita del Palau Reial. Va ser la
residència dels reis polonesos i després de la Dieta, el Parlament polonès. Dinar i tarda lliure.
Sopar i allotjament.
Dia 3.- Varsòvia - Malbork - Gdansk (472 kms.) (Pensió Completa) Després d'esmorzar,
sortida cap al nord del país. Arribada a Malbork i dinar. Visita de l'exterior del gran castell de l'orde
dels Cavallers Teutònics. Continuació a Gdansk. Sopar i allotjament a Gdansk / Gdynia.
Dia 4.- Gdansk - Torun - Poznan (342 kms.) (Pensió Completa) Després d'esmorzar, farem
una visita panoràmica de la ciutat de Gdansk, situada a la costa del mar Bàltic i un dels ports més
antics del país. Dinar i continuació cap a Torun. Temps lliure. Posteriorment sortida cap a Poznan.
Arribada. Sopar i allotjament.
Dia 5.- Poznan - Wroclaw (183 kms.) (Pensió Completa) Esmorzar i matí dedicat a la visita
guiada de Poznan. Admiraran la Castedral d'Ostrów Tusmki, l'Església de Sant Estanislao i de
Santa Magdalena i la vella Plaça del Mercat i els impressionés el majestuós ajuntament que
presideix elegantment la Plaça Principal. Dinar. Sortida cap a Wroclaw. A la tarda visita guiada de
Wroclaw, encantadora ciutat d'història mil·lenària, coneguda com "La Venècia Polonesa". Sopar i
allotjament.
Dia 6.- Wroclaw - Auschwitz - Cracòvia (304 kms.) (Pensió Completa) Esmorzar i sortida cap
a Auschwitz. Visita del camp de concentració, un trist lloc de la història europea. Dinar i
continuació a Cracòvia. Arribada, sopar i allotjament.
Dia 7.- Cracòvia (Pensió Completa) Esmorzar i matí dedicat a la visita guiada de Cracòvia,
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i una de les ciutats més antigues i belles d'Europa.
Dinar. Tarda lliure. Possibilitat de realitzar una excursió opcional a Wieliczka. Sopar i allotjament a
Cracòvia.
Dia 8.- Cracòvia / Katowice – Barcelona. Esmorzar. A l'hora prevista, trasllat a l'aeroport per
sortir en vol especial de tornada. Arribada, fi del viatge i dels nostres serveis.

***************SORTIDA ÚNICA 06 – AGOST – 18 *****************

PREU 03 – SETEMBRE - 18 : 1.065 € / PERSONA
El preu inclou: Passatges aeris en vol especial classe turista. - Trasllat aeroport-hotel-aeroport.
- Allotjament i esmorzar en hotels 3 * / 4 *, habitacions dobles amb bany o dutxa. - Règim
alimentari, 6 sopars en hotel i 6 dinars en restaurant, (sense begudes). - Transport amb autocar
segons programa. - Guia-acompanyant de parla hispana durant el circuit. - Les visites previstes
en el programa. Guies locals a Varsòvia, Gdansk, Poznan, Wroclaw i Cracòvia. - L'entrada als
següents llocs: Varsòvia: Palau Reial; Poznan: La Catedral, Auschwitz: Camp de concentració Àudio individual a les visites. - Assegurança de viatge. - Taxes d'aeroport i suplement de
carburant (subjectes a modificació).
El preu no inclou: - Entrades a museus o monuments, begudes, propines.

turisme@fatec.cat www: fatec.cat

Notas importantes:
- El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.
- Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no
incluidas).
-Vuelos regulares serán desde el apto. de Cracovia y los especiales desde el apto. de Katowice.
Información aérea:
Vuelos regulares ida y vuelta. Traslado de entrada y salida. En caso de haber escalas o suplementos, será notificado por nuestro
departamento de reservas. Los horarios de vuelos comunicados en la confirmación de la reserva, podrán sufrir modificaciones por
parte del touroperador, hasta el momento de la emisión de los billetes aéreos.
Nota: Estos precios están basados en clase "Tarifa Básica", es posible que a la hora de confirmar los vuelos se haga con un
suplemento de clase "Tarifa Media o Alta". Sujeto a disponibilidad; plazas limitadas.Precios exclusivos de la web para reservas
efectuadas a través de la misma o el 902

Servei ofert per Nautalia viatges als clients de Turisfatec fins al 31-12-2018 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del servei ofert per Nautalia
Viatges, S.L. i, per tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de l’ús.

