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Diumenge 09 de juliol.- LLEIDA-BARCELONA-VARSÒVIA 
Sortida de Lleida a les 13.00h direcció Barcelona. Arribada, tràmits de facturació i sortida en 
vol VY8844 a les 17.10h destinació Varsòvia. Arribada a les 20.10h. Assistència del nostre 
representant i trasllat a l'hotel, sopar i allotjament. 
 
Dilluns 10 de juliol.- VARSÒVIA-GDANSK. (280km) 
Després d’esmorzar visitarem la ciutat de Varsòvia.Ens traslladarem fins al Parc Łazienki on 
es troba l'estàtua a Frederic Chopin i també petits palaus que van ser projectats per 
l'arquitecte italià Domenico Merlini per a l'últim rei de Polònia, Estanislau August 
Poniatowska durant la segona meitat del segle XVIII. Entre els quals destaca el Palau sobre 
l'Aigua, que és el més famós i, on de vegades, s'organitzen concerts de música d’aquest 
famós pianista polonès. Passejarem pel parc per a continuació anar al centre de Varsòvia. 
Seguirem la famosa Ruta Real amb les Avingudes Ujazdowskie, NowyŚwiat i Krakowskie 
Przedmieście on veurem palaus, cases, esglésies … Algunes són originals i d’altres han 
estat reconstruïdes a conseqüència dels esdeveniments de la Insurrecció de Varsòvia que va 
esclatar l'1 d'agost de 1944 i va durar 63 dies. Baixarem a prop de la Plaça del Castell per 
caminar per la zona de la Ciutat Vella i de la Ciutat Nova. Veurem la imponent façana del 
Castell Reial de Varsòvia, la Catedral de Sant Joan i la Plaça Major amb l'estàtua a la 
Sireneta, que és el símbol de la ciutat. A continuació seguirem per veure la Barbacana, la 
història de la qual es remunta al segle XVI. Fora dels murs es troba la Ciutat Nova, on 
destaca una interessant mostra d’arquitectura barroca i també la façana de la casa on va 
néixer María Sklodowska Curie, premi Nobel en física i química. Dinar i a la tarda sortida 
direcció Gdansk. Arribada a l'hotel, sopar i allotjament. 
 
Dimarts 11 de juliol.- GDAŃSK-SOPOT-GDYNIA-GDAŃSK (60 km) 
Després d’esmorzar ens traslladarem fins al monument als Obrers que va ser erigit al costat 
de l'entrada a les famoses Drassanes de Gdansk, bressol del sindicat Solidar-nos. Represa 
del viatge cap a Oliwa, que es tracta d’un barri de Gdansk. Aquí  veurem l'antic monestir i 
l’església cistercencs; avui dia és l'actual catedral i  està envoltada per un parc meravellós. 
La Catedral és famosa no només per les seves nombroses obres d'art sinó també per un 
orgue barroc de grans dimensions que és capaç de reproduir sons tals com un tro o el cant 
d'un ocell.  A continuació ens traslladarem fins a Sopot on es troba el balneari polonès més 
famós. Caminarem pel Moll de Sopot que té més de 500 metres de llarg i és el més llarg fet 
en fusta a tot Europa. Allí a la vora hi ha elGrand Hotel, que va donar hostalatge a molts 
personatges famosos. Entre altres a Alfons XIII, Charles Aznavour, Josephine Baker, Fidel 
Castro, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Charles de Gaulle, Reza Pahlavi, Vladimir Putin. 
Dinarem en un restaurant local i continuarem el nostre viatge direcció a Gdynia, on hi ha el 
port polonès més modern. Després de la Primera Guerra Mundial, Polònia va tenir un accés 
molt limitat al mar i el govern polonès va decidir construir el port al lloc d'un petit llogaret 
de pescadors. En molt poc temps el port de Gdynia es va convertir en un símbol de 
desenvolupament i d’èxit. Passejarem per la zona del moll de Gdynia, on està atracat 
el“Błyskawica”, un vaixell de guerra, i el veler “Dar Pomorza”. Tornada cap a Gdansk. 
Passeig amb el guia local per la ciutat: veurem les antigues Portes de la ciutat: l’Alta i la 
Dorada, el carrer Długa que vol dir “llarga”, passarem per la Casa d'Uphagen i per l'antic 
Ajuntament per arribar al Mercat Llarg on està ubicada la Font de Neptú i el Tribunal d'Artú, 
on hi entrarem per admirar les sales en les quals, antigament, es reunien els burgesos 
adinerats de la ciutat amb els seus hostes i on s'organitzaven balls i festes. Continuarem el 
nostre passeig cap a la Porta Verda i el Pont Verd i arribarem a la llarga Ribera – 
DługiePobrzeże – plena de botigues i restaurants. És aquí on al segle XIV es va construir la 
primera grua. Entrarem al carrer Mariacka, el més bonic de tota la ciutat, ple de terrasses 
amb “les joguines del gegant”. A continuació entrarem a la Església gòtica de Santa Maria,la 
més gran de tot el món construïda en maó. Breu temps lliure. Sopar en restaurant local i 
allotjament. 



 
 

Dimecres 12 de juliol.- GDANSK-MALBORK-TORUN. (220km) 
Després d’esmorzar viatjarem cap a Malbork. Arribada i visita del Castell. És el castell 
medieval més gran d'Europa i pertanyia a l'Ordre dels Cavallers Teutònics. L'edifici va ser 
declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat i actualment és la seu d'un museu. Està 
envoltat de ponts i muralles amb terrasses i portes. El palau del Gran Mestre representa la 
culminació del gòtic cortesà tardà. Veurem, entre altres, el refectori d'estiu que és la part 
més bonica de l'interior.  Dinar en restaurant local. A la tarda, sortida cap a Torun, la ciutat 
on l'any 1473 va néixer Nicolau Copèrnic,el famós astrònom polonès autor de la teoria 
heliocèntrica, estudiant de l'Acadèmia de Cracòvia i de les universitats italianes tals com 
Bolonya, Pàdua i Ferrara. Visitarem la ciutat, admirarem especialment el nucli antic que s'ha 
conservat intacte atès que no es va destruir durant la Segona Guerra Mundial. Veurem 
l'antiga muralla amb les portes i torres, i entre elles, la més famosa que és la Torre Inclinada. 
Entrarem a la Casa–Museu de Copèrnic i a la catedral dedicada a Sant Joan Evangelista i 
Sant Joan Baptista, on destaca un fresc del Judici Universal, una veritable obra d'art gòtic. 
Veurem també les ruïnes del Castell dels Cavallers Teutònics, l'Església de Sant Jaume de la 
Ciutat Nova, un punt molt important al Camí de Sant Jaume, la Plaça Major i, al final del 
passeig, assolirem la Plaça Major de la Ciutat Vella en la qual destaca l'antic Ajuntament. La 
tradició diu que el nombre de les finestres correspon al nombre de dies de l'any. Sopar i 
allotjament. 
 
Dijous 13 de juliol.- TORUN-WROCLAW. (340km) 
Després d’esmorzar, ben aviat, sortida cap a Wroclaw. Arribada a la ciutat i parada per 
veure l'Hala Stulecia, edifici declarat Patrimoni de la Humanitat, projectat per l’arquitecte 
Max Berg fa més de 100 anys i considerat una obra mestra del segle XX. A continuació 
trasllat cap a l'edifici  la Rotunda on es troba un dels pocs quadres gegants conservats al 
món: el Panorama de Racławice (en polonès: Panorama Racławicka), que és una pintura 
panoràmica monumental (15 metres d’alt x 120 m de llarg = 1710 m²) que representa la 
batalla de Racławice, en la qual el 1794 l’exèrcit polonès liderat pel general Tadeusz 
Kościuszko va vèncer l’exèrcit rus. Pintat pels artistes polonesos Jan Styka i Wojciech 
Kossak, fins i tot avui dia, sorprèn amb moltíssims detalls. Passeig cap a la Plaça del Mercat i 
dinar en un restaurant local. A la tarda veurem l'antic Ajuntament i les cases acolorides 
reconstruïdes després de la Segona Guerra Mundial; passarem pel costat de l'Església de 
Santa Isabel, veurem l'antiga presó i la zona de l'antic Escorxador que actualment acull 
diferents galeries d'art. I ens arribarem fins a la Universitat, famosa per la seva Aula 
Leopoldina. Continuarem el passeig al llarg del riu Oder cap a la zona més antiga de la 
ciutat, Ostrów Tumski. Aquí destaquen moltes esglésies, entre les quals està la Catedral, la 
més gran, dedicada a Sant Joan Baptista, patró de Wrocław. Durant tot el recorregut us 
convidem a buscar les nombroses figures dels habitants més petits de la ciutat, és a dir, dels 
follets. N’hi trobarem d’ubicades en diferents espais del nucli antic.  Arribada a l’hotel i 
registre. Sopar i allotjament. 
 
Divendres 14 de juliol.- WROCLAW-AUCHWITZ-CRACÒVIA. (290km) 
Després d’esmorzar, sortida cap a la ciutat d'Oświęcim, que està a una hora de camí des de 
Cracòvia. Aquí està el Camp d’Auschwitz, complex format per diversos camps de 
concentració, establert pels nazis alemanys l'any 1940 aprofitant, en part, edificis d'antigues 
guarnicions poloneses. Avui dia hi ha un museu on es conta la història de la II Guerra 
Mundial, de l'Holocaust i de la persecució de les minories i de nacions senceres. Entrarem 
als blocs números quatre i cinc que recullen proves trobades pels russos que van entrar al 
Camp el 27 de gener de 1945: sabates d'adults i de nens, ulleres, paraments litúrgics de 
jueus, pròtesis, estris de cuina, maletes, objectes de nadons, cabell humà en el qual es va 
trobar empremtes del gas cicló B i cremes de sabates de diferents orígens. També veurem 
el pati amb el Mur de Contenció de la Mort on afusellaven als presoners i el bloc número 
onze, tot original, amb cel·les especials ubicades en la part subterrània, on, el setembre de 
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1941, per primera vegada els nazis alemanys van experimentar amb el gas Cicló B amb sis-
cents presoners soviètics de guerra i dos-cents cinquanta polonesos. A la cel·la número 
divuit va passar els seus últims dies el Pare Maximilià Maria Kolbe, que es va oferir a canvi 
d'un pare de família que havia estat condemnat a mort per gana - en aquesta cel·la va resar 
el Papa el 1979 i va deixar una espelma en commemoració. Travessarem la Plaça dels 
Recomptes on els presoners no només participaven en els recomptes diaris, sinó que de 
vegades assistien a les execucions d'altres presos. A continuació entrarem per veure la 
Cambra de Gas provisional utilitzada pels nazis alemanys fins a l'any 1943, quan va acabar la 
construcció de quatre grans complexos de cambres de gas i forns crematoris al Camp 
d'Auschwitz II Birkenau, camp de concentració i extermini, establert l'any 1941 i situat a tres 
quilòmetres de distància, on també ens dirigirem. Aquí passarem per sota de la Porta de la 
Mort, entrarem a uns barracons de fusta i de maó vermell i passarem per l'andana de la 
selecció. Després d’aquesta visita, dinar i desplaçament fins a Cracòvia. Visitarem el Barri 
Jueu i passejarem pel carrer Szeroka, que amb moltes sinagogues va ser el centre religiós 
del barri jueu. Arribada a l'hotel, sopar i allotjament. 
 
Dissabte 15 de juliol.- CRACÒVIA-WIELICZKA-CRACÒVIA. (30 km) 
Després d’esmorzar, sortida cap al Turó de Wawel on entrarem a veure les Sales de 
Representació del Castell i on, entre moltes obres d'art, admirarem tapissos fets per al rei 
de Polònia Segimon August, conegut com Segimon el Vell, de la dinastia dels Jagelló a 
mitjans del segle XVI a Brussel·les. Entrarem també a la Sala on es troba el quadre de 
Leonardo da Vinci “La Dama de l'Ermini”. A continuació visitarem la Catedral, el més 
important Panteó polonès on jauen una bona part dels reis i prínceps polonesos, bisbes de 
Cracòvia i personatges il·lustres de la història polonesa. És una barreja d’estil romànic, gòtic, 
renaixentista, barroc, classicista i modernista. Va ser aquí on, a partir de l'any 1320, es 
coronaven reis i reines de Polònia. A la Catedral destaca sobretot la capella renaixentista 
feta per l’artista italià Bartolomeu Berrecci de Pontassieve. Passejarem pels carrers 
Kanonicza i Grodzka, entrarem a l'Església de Sant Francesc que sorprèn per la policromia 
modernista i les vidrieres, projectades per Estanislao Wyspiański. Veurem també el Palau 
dels Bisbes amb la finestra del Papa Joan Pau II. Cracòvia és també famosa per la universitat 
fundada l'any 1364 per la voluntat del rei Casimir el Gran. Passejarem pel barri llatí amb el 
Collegium Maius, que data de principis del segle XV i que avui dia allotja el Museu de la 
Universitat. Dinar. A continuació trasllat a la Mina de Sal de Wieliczka, una veritable i 
impressionant ciutat subterrània que consta d'unes 3.000 cambres i 300 km de galeries. 
Nosaltres baixarem a 64 metres per realitzar un passeig de 2 km durant el qual veurem unes 
20 cambres, assolint la profunditat de 135 metres sota terra. La cambra més famosa és la 
Capella de Santa Kinga on tot està fet en sal gemma: les parets, el sostre, el terra, les 
estàtues, els lampadaris... Tornada Cracòvia. Sopar en restaurant local i allotjament. 
 
Diumenge 16 de juliol. -CRACÒVIA-ZAKOPANE-CRACÒVIA. (215 km)  
Després d’esmorzar, sortida direcció a Chochołów, un pintoresc poble de la zona de 
Podhale, famós per les seves cases de fusta que tenen entre cent i dos-cents anys. Passeig 
pel poble. Continuació a la Vall de Chocholow on donarem un tomb amb carruatges de 
cavalls. Trasllat fins a Zakopane, ubicat als peus de les Muntanyes Tatra, la capital hivernal 
de Polònia. Entrada a l'església de fusta del segle XIX i al cementiri de Pęksowy Brzyzek; 
pujada amb el tren cremallera a la Muntanya Gubałówka des d’on gaudirem d’una 
fantàstica vista i de temps lliure per passejar entre el mercat ambulant d'artesania local i pel 
carrer Krupówki i dinar en restaurant local. A la tarda, breu temps lliure i viatge de tornada 
a Cracòvia amb parada al Clar de les Sargantanes per admirar la capella de principis del segle 
XX. Sopar en restaurant local, tornada a l'hotel i allotjament. 
 
 
 



 
 

Dilluns 17 de juliol: CRACÒVIA-BARCELONA-LLEIDA 
Esmorzar i visita de la Ciutat Vella de Cracòvia amb el barri universitari famós pel Col·legi 
Major, la Plaça del Mercat i la Basílica de Santa María amb el retaule gòtic tallat en fusta per 
Veit Stoss entre 1477 i 1489. Dinar. Tarda lliure fins a l'hora convinguda del trasllat a 
l'aeroport per prendre vol VY8849 a les 21:50h destinació Barcelona.(aquest dia els oferim 
un sopar fred tipus pic-nic camí de l'aeroport). Arribada a les 00:30h i continuació per 
carretera amb autocar fins a Lleida. 
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EL VIATGE INCLOU: 

 Bitllets d'avió companyia Vueling: 
 Barcelona-Varsòvia. 
 Cracòvia-Barcelona. 

 Pensió completa durant tot el viatge. 

 Guia acompanyant durant el viatge. 

 Autocar privat per a tot el viatge amb connexió WI-FI gratuïta. 

 Auriculars per persona per a millor audició del guia durant les visites. 

 Guies locals a les ciutats i visites on siguin necessaris. 

 Entrades incloses en tots els llocs descrits en l'itinerari: 
 Gdansk i Sopot: Basílica de Santa María, Catedral d'Oliwa i Moll de Sopot. 
 Malbork: Castell de Cavallers Teutònics. 
 Torun: Catedral de Sant Joan i la Casa – Museu de Nicolás Copèrnic. 
 Wrocław: Quadre de “Panorama de Racławice”, Aula Leopoldina i la 

Catedral. 
 Cracòvia: Sales de Representació del Castell de Wawel, Sala amb el quadre 

de Leonardo da Vinci “La Dama de l'Ermini”, la Catedral, la Basílica de Santa 
María. 

 Wieliczka: la Mina de Sal, ascensor de baixada a 110 metres i de pujada des 
de 135 metres. 

 Zakopane: passeig en carruatge, església i cementiri de Peksowy Brzyzek, 
tren cremallera a la Muntanya Gubałówka (pujada i baixada). 

 Camps Auschwitz i Auschwitz II Birkenau. 

 Bossa de viatge. 

 Assegurança de viatge (opcional l’assegurança de cancel·lació: 30€) 

 Esmorzars tipus bufet a tots els hotels. 

 Hotels: 
 Hotel Mercure Centrum (4****) Varsòvia 
 Hotel Gdansk (5*****) Gdansk 
 Hotel Bulwar (4****sup) Torun 
 Hotel Metropol (5*****) Wroclaw 
 Hotel Andel's (4****) Cracòvia 
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