
 
 

Polònia 
 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet aeri: BARCELONA-

VARSÒVIA-BARCELONA. 

•Taxes aèries. 

•7 nits d'allotjament. 

•Règim de pensió completa. 

•Guies locals. 

•Acompanyant de l’agència durant 

tot el viatge. 

•Visites segons itinerari. 

•Assegurança de viatge i 

cancel·lació. 

•Propines a conductors i guies. 

Del 5 al 12 de juliol del 2020. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 

5 juliol BARCELONA – VARSÒVIA 

Trobada a l’aeroport de Barcelona. Tràmits 

de facturació. Sortida amb vol directe, destí 

Varsòvia. Arribada. Assistència i trasllat fins 

l’hotel. 
 

6 juliol VARSÒVIA 

Al matí, visita del Castell Reial i el Palau i el 

Parc Wilanow. A la tarda, visita panoràmica 

de la Ciutat Vella. Visitarem la Plaça del 

Mercat amb el monument de la “Sireneta”, 

la Casa del Basilisc, la Casa del Lleó, la 

Catedral de Sant Joan, la Barbacana, la 

Plaça del Castell i el parc "Lazienki", entre 

d’altres. Sopar típic. Allotjament. 
 

7 juliol VARSÒVIA-TORUN-POZNAN 

Sortida cap a Torun, on realitzarem una 

visita panoràmica incloent-hi el Castell de 

Torun. A la tarda, sortida cap a Poznan. 

Sopar i allotjament. 
 

8 juliol POZNAN-WROCLAW 

Visita panoràmica de la ciutat de Poznan. 

Després de la visita, seguirem el viatge cap 

a Wroclaw. Després de dinar, visitarem la 

ciutat de Wroclaw. A causa de les illes i els 

ponts, hi ha qui anomena aquesta ciutat la 

"Venècia Polonesa". Acabarem el passeig a 

la plaça del Mercat. Posteriorment, farem 

una passejada en vaixell pels canals de 

Wroclaw. Sopar i allotjament. 
 

9 juliol WROCLAW — AUSCHWITZ - 

CRACÒVIA 

Sortirem cap a l'antic camp de concentració 

#PARTNER 

d’Austwitz. Farem una visita guiada del seu 

interior i també del museu. Després del 

dinar, continuarem cap a Cracòvia. Resta 

de la tarda lliure. Sopar i allotjament. 
 

10 juliol WIELICZKA-CRACÒVIA 

Visitarem la ciutat coneguda com "Museu 

de Museus", el turó de Wawel amb el 

Castell Reial (sense entrar) i la Catedral de 

Wawel (amb entrada sense criptes). 

Visitarem la Ciutat Vella, la Plaça Major,  la 

Universitat Jagelónica (tan sols el pati) i el 

Claustre dels Agustins, l'Església de la 

Mare de Déu i l'antic barri jueu Kazimierz. 

Després del dinar, sortida cap a Wieliczka, 

on visitarem les famoses mines de sal 

(entrada) de més de 1.000 anys 

d'antiguitat. A l'hora indicada, tornada cap 

a Cracòvia. Sopar amb concert de música 

jueva tradicional. Allotjament. 
 

11 juliol CRACÒVIA-LODZ-VARSÒVIA 

Sortida cap al nord de la ciutat en direcció 

a Lodz, on farem una visita a la ciutat. En 

ella, destaca el carrer Piotrowska, la plaça 

del Mercat, el Palau Izrael Poznanski i el 

Palau de Justícia. Després de dinar, trasllat 

a Varsòvia. Arribada i sopar de comiat. 

Allotjament. 
 

12 juliol VARSÒVIA—BARCELONA 

Esmorzar bufet. A l'hora indicada, trasllat a 

l'aeroport per sortir en vol regular amb 

destinació Barcelona. Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble    1.875 € 

Sumplement ind.    290 € 

NOTA: Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, data 
de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final. 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Serveis privats tals com 

bugaderia, telèfon, mini bar,… 

•Serveis no especificats amb 

anterioritat. 


