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Desde  

890 € 

 
GC 1881 

Polònia Nord (12 dies) 

Gdansk i els llacs mazurians   

Una ruta que et portarà a la potser ciutat més impressionant de Polònia: Gdansk, des de la que podràs descobrir meravelles 

com el parc Nacional de Slowinski i les seves dunes mòbils o el castell de Malbork. Però ja a la zona dels llacs mazurianos 

descobriràs les mil i una activitats possibles (inclosa la visita a "la Cau del llop", el quarter general de Hitler durant la II Guerra 

Mundial). Més a l'est un parc únic: la reserva de bisons d'Bialowieza. Per finalitzar també visitaràs Varsòvia i / o Poznan, dues 

ciutats que no cal perdre's. 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
    

 

Dia 1 .- Arribada a Gdansk 

Dia 2 .- Visita a Gdansk (El seu impressionant 

casc antic, la Grua, el seu passeig fluvial ...) 

Dia 3 .- Visita al parc Nacional de Slowinki i 

les seves dunes mòbils que el converteixen 

en un Sàhara en miniatura 

Dia 4.- Malbork-Mikołajki 

Dia 5. Activitats en els llacs mazurianos 

(inclosa la visita a "El cau del llop") 

Dia 6 .- Mikołajki-Augustow 

Dia 7 .- Activitats pel canal de Augustow 

Dia 8.- Augustow-Bialowieza. Visita al parc 

dels bisons. (L'estada pot allargar-se un dia 

més si es requereix) 

Dia 9.-Bialowieza-Varsòvia 

Dia 10 .- Varsòvia 

 Dia 11 .- Varsòvia-Torun-Poznan. Torun és la 

ciutat gòtica bressol de Copèrnic. Poznan 

creix al voltant de possiblement millor plaça 

del mercat de Polònia 

Dia 12 .- Poznan-ciutat d’origen 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: cotxe de lloguer per als dies programats + allotjament + dossier de 

ruta (què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes etc ..) + 100% 

gestions. 

 

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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Península de Hel Parc Natural d’Slowinski 

 

 

Gdansk Bisonts al parc Natural de Bialowieza 

  

Castell de Malbork Llacs mazurians 

 


