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Desde  

687 € 

 
GC 1881 

Polònia sud (10 dies) 

De Wroclaw a Cracòvia i els Càrpats   

El sud de Polònia està marcat per la influència de la capital cultural del país: Cracòvia. Passejar pels seus carrers i contemplar el 

seu castell són una visita ineludible però sobretot Cracòvia ens brinda l'oportunitat de servir com a base per a explorar tota la 

regió de Malpolska amb els seus parcs nacionals, les seves esglésies de fusta patrimoni de la UNESCO, el monastir de Jasna 

Góra, les seves rutes de balnearis etc. Encara que destaca especialment la mines de sal de Wieliczka i el camp de concentració 

de Auschwitz. També la regió de Silèsia és sumament important amb Wroclaw com a capital indiscutible 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

   

Dia 1 .- Aeroport-Wroclaw 

Dia 2 .- Visita de Wroclaw 

Dia 3 .- Wroclaw-Monestir de Jasna Góra-Cracòvia 

Dia 4.- Visita de Cracòvia 

Dia 5 i 6 .- Visita a les mines de sal de Wieliczka 

(Patrimoni de la Unesco) i al camp de concentració 

d'Auschwitz (opcional) 

Dia 7-9 Recorreguts per la regió de Małopolska que 

contemplen les rutes de les esglésies de fusta, dels 

balnearis i dels parcs naturals. A gust de cada viatger. 

Aquests tres dies poden ampliar-se a discreció del 

viatger depenent de les seves necessitats. Possibilitat 

de dormir en Novy Sacz si realitzen excursions pel 

parc nacional de Pieniny 

Dia 10 .- Cracòvia-Opole-Wroclaw. (Si es torna des 

Wroclav). O retorn directe des Cracòvia. 

 

Més suggeriments: Si el viatger disposa de més dies 

es recomana una visita de 2-3 dies pels parcs 

d'Eslovàquia (consultar) 

 

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, a gust del viatger 
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Cracòvia Tatras 

  

Wroclaw Gdansk 

  

Mines de sal de Wieliczka Canp de concentració d’Auschwitz 

 


