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Desde  

510 € 

 
GC 1881 

Capitals de Polònia (8 dies) 

Cracòvia, Varsòvia y Gdansk   

Polònia va quedar pràcticament destruïda després de la II Guerra Mundial però cap altre país europeu ha sabut realçar i 

reconstruir el seu patrimoni cultutal com Polònia. Les seves principals ciutats (Varsòvia, Cracòvia i Gdansk) són l'enveja 

d'Europa de l'est. Aquest recorregut passa per Gdansk, la ciutat portuària del bàltic, centre importantíssim de comerç marítim i 

una de les icones d'aquesta nova Polònia; Varsòvia, la capital del país, amb el seu casc antic totalment remodelat que li ha 

valgut el reconeixement de la UNESCO i Cracòvia, la capital cultural, també amb el seu centre històric perfectament restaurat 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
   

 

 

Dia 1 .- Aeroport-Cracòvia 

Dia 2 .- Visita de Cracòvia (Castell, centre històric ...) 

Dia 3 .- Visita a les mines de sal de Wieliczka 

(Patrimoni de la Unesco) i al camp de concentració de 

Austwich (opcional) 

Dia 4.- Cracòvia-Varsòvia. Visita del casc antic 

Dia 5.- Varsòvia. Visita del museu de l'alçament de 

Varsòvia i de la ciutat nova. 

Dia 6 .- Varsòvia-Torun-Malbork. Visita de Torun, la 

ciuadad gòtica bressol de Copèrnic. 

Dia 7 .- Malbork-Gdansk. Visita del castell de Malbork, 

el més gran de Polònia. Seu durant 150 anys de l'Orde 

Teutònic i arribada a Gdansk, on destaca el Ul Dluga i 

el Dlugi Targ probablement el conjunt arquitectònic 

més espectacular de Polònia, 

Dia 8 .- Gdansk-Aeroport 

 

Més suggeriments: Si el viatger disposa de més dies 

es recomana una visita al parc nacional de Slowinski 

per contemplar les dunes mòbils 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: cotxe de lloguer per als dies programats + allotjament + dossier de ruta (Què fer, 

horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..) + gestions Ulisses viatges. 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar aquest 

viatge). 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies, a gust del viatger. 
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Cracòvia Gdansk 

  

Castell de Malbork Gdansk 

  

Varsòvia Varsòvia (Plaça del mercat) 

 


