
 

 
Polònia, de nord a sud  

Del 29 d’abril al 6 de maig  

 

Polònia és un jardí de la naturalesa i un tresorer de la cultura. País amb una història mil•lenària,  
de riques tradicions, d’un rellevant contingut cultural i posseïdor de nombroses distincions de 
Patrimoni de la UNESCO. La seva herència passada en forma de monuments arquitectònics i 

obres d’art es combinen de manera extraordinària amb la riquesa de la seva naturalesa i els seus 

paisatges. 

Els sorprenents centres medievals de Cracòvia o Gdansk competeixen amb la creixent 

modernitat de Varsòvia, les obres d’enginyeria del Canal d’Elblag es barregen amb la frondosa 
vegetació dels boscos, i les obres d’art de diferents estils històrics atorguen una dimensió molt 

rellevant a aquest país de l’Est d’Europa. 

Però Polònia també marcarà els nostres cors amb la visita que farem al camp de concentració 

d’Auschwitz, on coneixerem de primera mà la terrorífica història viscuda per mils de jueus durant 
el període de la II Guerra mundial per part dels nazis 

Itinerari 

 Barcelona – Varsòvia                 Dilluns, 29 d’abril 

A la tarda trobada amb l’autocar del Club del Viatger des dels diversos punts de recollida per anar cap a l’Aeroport de 
Barcelona des d’on volarem fins a la ciutat Varsòvia, la capital de Polònia, on hi arribarem al vespre. 

Un cop arribem a Varsòvia ens trobarem amb el nostre guia local i l’autocar que ens conduiran fins l’hotel. Sopar i 
allotjament. 
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 Vàrsovia                 Dimarts, 30 d’abril 

Esmorzar bufet a l’hotel.  Durant el dia d’avui farem una interessantíssima visita de la ciutat, el nucli antic,  que després 

de les destrosses de la segona guerra mundial, va ser reconstruïda de forma tan fidel que fou reconeguda com a 

Patrimoni de la humanitat per UNESCO. Veurem la Catedral de Sant Joan Baptista, passejarem pel “camí reial”, que 
uneix el Castell Reial amb els Palaus de Lazienki i de Wilanów. Les vistes que tindrem des del pis 30 del Palau de la 

Cultura i Ciència, ens donaran encara una perspectiva més monumental de la ciutat.   

Dinarem a un cèntric restaurant, des d’on podrem continuar la visita de la capital polonesa durant la tarda. A continuació, 

visita del Museu Fryderyk Chopin al Palau d’Ostrogski. Anirem fins al barri Muranów, antic districte de la comunitat jueva. 
Podrem contemplar el monument als Herois del Gueto i la plaça “Umschlagplatz” lloc des d’on els jueus foren deportats 
al camp d’extermini a Treblinka durant la II Guerra Mundial. 

Sopar i allotjament a l’hotel. 

 Varsòvia – Canal de Elblag – Castell de Malbork - Gdansk       Dimecres, 1 de maig 

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí prendrem direcció cap a Gdańsk, però farem una aturada per navegar pel Canal Elbląg, 
una de les obres d’enginyeria hidràulica més importants d’Europa gràcies a la connexió dels seus diferents llacs 
mitjançant vies ferroviàries dissenyades per evitar els desnivells de més de 100 m. sobre el nivell del mar. Avui dinarem 

durant la navegació en mig de la frondosa vegetació polonesa. Acabat aquest petit creuer, visitarem el majestuós Castell 

de Malbork, construït entre els segles XIII i XV pels cavallers de l'Ordre Teutònic. El Castell és la fortalesa gòtica més 

gran d’Europa, i com a conseqüència va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1997. La 
construcció, singularment edificada amb totxanes de color terrissa, ha hagut de ser reconstruïda en dues ocasions, la 

darrera després de la II Guerra Mundial.  

Seguirem fins a Gdansk. Trasllat a l’hotel on dormirem dues nits. Sopar i allotjament. 

 Gdansk                Dijous, 2 de maig 

Esmorzar i sortida per conèixer la ciutat de Gdansk, capital polonesa del Bàltic. Ciutat mil•lenària, pertanyent a la Lliga 
Hanseàtica, es va fer famosa a principis dels anys vuitanta quan un obrer de les drassanes de Gdansk va liderar la 

primera gran vaga. Rebé el nom Lech Walesa i el moviment social associat a ella el va acabar transformant en el primer 

sindicat independent a l'Europa del teló d'acer, anomenat "Solidaritat", d’aquí el  nom de  "Ciutat de la Llibertat".  

Veurem monuments com el déu Neptú, la Ruta Reial, testimoni d'un gloriós passat amb important comerç a escala 

europea, i  els seus carrers adjacents que formen el barri antic d'origen medieval amb la imponent Església de Santa 

Maria, considerada com l'església de maons més gran d'Europa. Un altre dels símbols més destacats de la ciutat és una 

grua medieval, utilitzada per descarregar producte, sobretot blat, que es transportava pel riu Vistula des del sud de 

Polònia.  Dinar en un restaurant local durant la visita.  No deixarem de conèixer la Catedral de Oliwa, ubicada en un 

pintoresc barri, d’on el seu òrgan que data de 1973 n’és la joia degut a la serva perfecta tonalitat i pels àngels que fan 
sonar les trompetes i campanes.  A la tarda, aprofitarem per conèixer els dos pobles veïns de Sopot i Gdynia. Sopar i 

allotjament a l’hotel Gdańsk. 

 Gdansk – Torun – Poznan        Divendres, 3 de maig 

Esmorzar i visita de Torun, ciutat natal de Nicolás Copèrnic de qui coneixerem més detalladament la seva vida durant la 

visita al museu que porta el seu nom. Torun posseeix la major riquesa d'arquitectura gòtica de Polònia. El seu centre 

històric, amb una distribució de gran originalitat, forma part de la llista de Monuments de la UNESCO. En destaca la Plaça 

Major amb l'Ajuntament de la ciutat, però sense oblidar-nos d’altres monuments com l'estàtua de Copèrnic i  la casa de 
la seva família que visitarem tot passejant. Dinarem a un cèntric restaurant local. Un cop acabades les visites, en dirigirem 

cap a Poznan, on soparem i dormirem. 

 Poznan – Wroclaw            Dissabte, 4 de maig 

Esmorzar i sortida ben d’hora del matí camí cap a Wroclaw, o Breslavia en català, l’anomenada Venècia polonesa gràcies 
als més de 100 ponts i passarel•les que travessen l’Odra i les seves ramificacions.  De la capital de la Baixa Silèsia, en 
visitarem la seva  la Gran Plaça, on veurem un dels ajuntaments gòtics més grans d’Europa, autèntica perla de 
l’arquitectura profana de Silèsia amb els seus pinacles i el rellotge astronòmic. Dinar a un restaurant cèntric.   

Seguirem endinsant-nos en l’arquitectura històrica polonesa i visitarem l’església de Santa Maria Magdalena per veure 
la millor representació d’un portal gòtic de tot el país. L’Aula Leopoldina de La universitat de Breslavia ens robarà el cor 
amb els seus esplèndids frescs de l’època  barroca i per acabar de completar el dia ens endinsarem al Parc Szczytnicki 

per visitar el reconegut Saló centenari. i Sopar i allotjament. 
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 Wroclaw – Czestochowa – Auschwitz – Cracòvia      Diumenge, 5 de maig 

Esmorzar i avui prendrem camí cap a Cracòvia, aprofitant el trajecte per aturar-nos a dos punts d’altíssim interès. El 
primer d’ells serà el Monestir de Jasna Góra, on podrem admirar la famosa imatge de la Verge Maria moreneta de 

Czestochowa, la patrona de Polònia. Són moltes les històries associades a aquest quadre, des de qui el va pintar fins a 

com han aparegut les tres cicatrius que té la Moreneta a la cara. A més, el complex arquitectònic on es troba és un dels 

centres de pelegrinatge més important del país i de tota l’Europa de l’Est. Un cop acabada la visita, dinarem a un 

tradicional restaurant local. Seguirem la nostra ruta cap a Oswiecim, on ens quedarem corpresos coneixent la dramàtica 

història d’uns dels camps de concentració i extermini nazi més famosos: Auschwitz. Dins del seu museu coneixerem en 
profunditat la terrorífica història dels milers de jueus que van patir les atrocitats dels nazis. Després d’aquesta visita 

seguirem el nostre camí fins a Cracòvia. Sopar i allotjament. 

 Cracòvia – Barcelona              Dilluns, 6 de maig 

Esmorzar i sortida per conèixer Cracòvia, on visitarem el seu centre històric. Passejarem a través de la Plaça Central del 

Mercat, una de les més antigues de l’època medieval de tot Europa. Més tard la nostra ruta ens portarà a visitar Basílica 
de Santa Maria d’on l’altar gòtic n’és la millor representació artística. A continuació, posarem direcció cap a Wawel Hill, 

on situats sobre un petit turó destaquen el Castell Reial i la Catedral de la Coronació, construïts durant el segle XIII. El 

castell fou l’antiga residència dels reis polonesos i actualment és la seu d’un dels museus d’art més complets i 

emblemàtics del país. Posteriorment ens dirigirem cap a Wieliczka, on farem una aturada per dinar i més tard visitar les 

seves reconegudes mines de sal, patrimoni de la UNESCO. 

En acabar, ens dirigirem cap a l’aeroport de Cracòvia per agafar el vol de retorn a Barcelona. 

Arribada i l’autocar del Club del Viatger us deixarà als mateixos punts de recollida del primer dia 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys i  rebre l’itinerari definitiu  

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Recollida en autocar des dels diversos punts acordats al Maresme, Barcelona i Vallès 

 Vols d’anada i tornada amb la companyia aèria Vueling i totes les taxes incloses 

 Guia local castellanoparlant durant tot el viatge 

 2 nits a l’hotel Sofitel Warszawa de 5* o similar a Varsòvia 

 2 nits a l’hotel Qudus 4* o similar a Gdansk 

 1 nit a l’hotel Novotel Centurm de 4* o similar a Poznan 

 1 nit a l’hotel Radisson Blu 5* o similar Wroclaw 

 1 nit a l’hotel Mercure Kraków 4* o similar Cracòvia 

 Autocar privat per al nostre grup durant tot el viatge 

 Pensió completa des del sopar del primer dia segon dia fins al dinar del darrer dia 

 Les begudes als àpats (una copa de vi, cervesa o refresc) 

 Totes les visites i excursions descrites a l’itinerari 

 Petit obsequi del Club del Viatger per habitació 

 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatge 
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Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 Assegurança de cancel•lació. 

 

Preus 

Per persona compartint habitació doble ………………………………………………………….…………………….  2.645 € 

Suplement habitació individual …….……………………………………………………………………………………. .... 395 € 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


