
 

Polònia al complet 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
regular: BARCELONA – VARSÒVIA – 
BARCELONA. 
•Taxes d’aeroport. 

•Trasllat aeroport – hotel – aeroport. 

•Estada de dues nits a l’HOTEL RADISSON 
BLU SOBIESKI (4*) o similar de Varsòvia. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL HILTON 
GARDEN INN (4*) o similar de Cracòvia. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL BEST 
WESTERN PRIMA (4*) o similar de 
Wroclaw. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL FILMAR (4*) o 
similar de Torun. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL MERCURE 
STARE MIASTO (4*) o similar de Gdansk. 
•Àpats: 8 esmorzars, 7 dinars i 1 sopar. 

•Guia privat polonès de parla espanyola 
durant tot l’itinerari. 
•Guies locals a Varsovia, Cracovia, camp 
de concentració Auschwitz-Birkenau, 
Wroclaw, Torun i Gdansk. 
•Entrades a Cracòvia a la catedral de 
Wawel sense tombes ni torre i església St. 
Maria; a Wroclaw l’Aula Leopoldina i 
església Ostrow Tumski; a Gdansk 
l’església St. Maria, la catedral d’Oliwa i el 
moll a Sopot. 
• Guia acompanyant de la nostra agència 
des de Barcelona amb un mínim de 20 
persones. 
•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge (cia. 
ARAG modalitat GV TOUR). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Assegurança cancel·lació de viatges 
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A 
LA CARTA, preu per persona 20 €). 
•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Propines a guies i xofer. 

•Maleters a aeroport i hotels. 

•Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Del 5 al 13 de Juny de 2020 

5 juny BARCELONA – VARSÒVIA 
Vol regular amb destí Varsòvia. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL RADISSON 
BLU SOBIESKI (4*) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 

6 juny VARSÒVIA - CRACÒVIA 
Esmorzar. Al matí, visita panoràmica de 
mig dia incloent: la Ciutat Vella, la Plaça del 
Castell, la Plaça del Mercat de la Ciutat 
Vella, la Catedral de Sant Joan, la 
Barbacana, el Teatre Gran, la Ruta Reial, 
l’antic gueto jueu, el Monument a la 
Sublevació de Varsòvia i la Tomba del Soldat 
Desconegut. Dinar. A la tarda, sortida cap a 
Cracòvia. Arribada i acomodació a l’HOTEL 
HILTON GARDEN IN (4*) o similar. 
Allotjament.  
 

7 juny CRACÒVIA  
Esmorzar. Al matí, visita de Cracòvia de 
mig dia, antiga capital de Polònia incloent: 
la Plaça del Mercat amb l’església de Santa 
Maria, la Torre del Ajuntament, i el famós 
Mercat dels Draps; el turó de Wawel amb el 
Palau Reial i la Catedral i passeig pel barri – 
Kazimierz antic barri jueu amb dues 
sinagogues. Dinar. A la tarda, temps lliure o 
visita opcional regular a les mines de sal a 
Wieliczka, que és un impressionant conjunt 
de càmeres, capelles i galeries subterrànies 
esculpides en sal gema, declarat Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO. Tornada a 
Cracòvia. Allotjament. 
 

8 juny CRACÒVIA – AUSCHWITZ – 
WROCLAW 
Esmorzar. Al matí, sortida cap a Wroclaw 
passant per la ciutat d’Osweiçim situada a 
uns 60 km de Cracòvia, tristament 
coneguda sota el nom alemany d’Auschwitz. 
Visita guiada per l’antic camp de 
concentració. Dinar. Continuació fins a 
Wroclaw. Arribada i acomodació a l’HOTEL 
BEST WESTERN PRIMA (4*) o similar. 
Allotjament. 
 

9 juny WROCLAW – TORUN 
Esmorzar. Al matí, visita de Wroclaw, 
conegut a Polònia com “la ciutat dels mil 
ponts” incloent: la plaça del mercat i 
voltants, amb l’església gòtica de Santa 
Isabel i la de Santa Maria Magdalena, la 
plaça Solny, els antics escorxadors (Jatki 
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Miejskie), l’antic mercat central, l’illa 
d’Ostrów Tumski, la universitat de Wroclaw 
amb l’impressionant Aula Leopoldina. Dinar. 
A la tarda, sortida cap a Torun, lloc de 
naixement de Nicolas Copernico. Arribada i 
acomodació a l’HOTEL FILMAR (4*) o 
similar. Allotjament. 
 

10 juny TORUN – GDANSK 
Esmorzar. Al matí, breu visita panoràmica 
de la ciutat destacant el casc antic declarat 
per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat: 
l’Ajuntament de la Ciutat Vella, els 
monuments a Copernico i a Almadiero, la 
casa de Copernico, les muralles i les portes 
urbanes, les ruïnes del castell teutònic i la 
Torre Inclinada. Dinar. A la tarda, sortida 
cap a Gdansk. Arribada i acomodació a 
l’HOTEL MERCURE STARE MIASTO (4*) o 
similar. Allotjament. 
 

11 juny GDANSK 
Esmorzar. Al matí, visita de mig dia de la 
ciutat incloent la Porta Alta, la Porta 
Daurada, l’Ajuntament, el anomenat Dlugi 
Targ (el Mercat Llarg), la font de Neptú la 
torre de la Basílica de Santa Maria, el carrer 
Mariacka amb elegants cases de terrassa 
esglaonada i l’edifici de la Porta Verda. 
Dinar. A la tarda, continuació amb la visita 
de la Catedral de Oliwa i Sopot amb el moll. 
Allotjament. 
 

12 juny GDANSK – VARSÒVIA 
Esmorzar. Al matí, sortida cap a la capital 
de Polònia. Arribada a Varsòvia. Acomodació 
a l’HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI (4*) o 
similar. Dinar. Tarda lliure. Allotjament. 
 

13 juny VARSÒVIA – BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Vol regular 
amb destí Barcelona. Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble  1.890 € 
Supl. Individual     380 € 

  

Supl. Pensió Completa    200 € 
     (7 sopars als hotels) 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117     

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

NOTA: Pressupost calculat amb data 3 de 
març per un mínim de 20 persones i 
pendent de confirmar en ferm. Qualsevol 
alteració en la tarifa aèria, data de sortida, 
nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en el 
preu final. 
 

VENDA ANTICIPADA     40 ANYS 

5 % dte. per reservar abans del 

5 d’abril 


