
 

2a REUNIÓ VIATGE POLÒNIA 

● Horaris i itinerari.  

 

 
Horaris vols: 

 
(29/03)   Barcelona – Varsòvia  (Wizz Air)       19:55 – 23:00    W6 1476 
(02/04)   Cracòvia – Barcelona  (Vueling)        22:40 – 01:30     VY 8849 

 
Taxes, maleta de mà i una maleta facturada per persona (20kg) inclosa.  

 

      Tren:  
(30/03)    Varsòvia – Cracòvia  

Tren Classe Turista  1a hora de la tarda (encara per determinar) 
 
 

     Trasllats:  
 

- Trasllat en autocar privat aeroport de Varsòvia – Hostal 
- Trasllat en autocar privat de l’hostal a l’estació de tren de Varsòvia i de l’estació de                

Cracòvia a l’hostal 
- Trasllat en autocar privat Hostal – aeroport de Cracòvia 

      Fiança: 

- Cada alumne ha de deixar en dipòsit 20€ en concepte de fiança (en euros). En el                
moment de marxar, si no hi ha hagut desperfectes es retornarà íntegrament.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

        ITINERARI: 

 

Dia 1:     (29.03)     BARCELONA - VARSÒVIA  
Trobada del grup dues hores abans de la sortida del vol a l’aeroport de Barcelona. Tràmits de                 
facturació i embarcament. Sortida de Barcelona a les 19:55h. Recordem que els alumnes han de               
portar el sopar que faran a l’avió. Arribada a les 23:00h a Varsòvia i trasllat en autocar a                  
l’allotjament. Instal·lació. 
 
Dia 2:     (30.03)    VARSÒVIA - CRACÒVIA 
Esmorzar. Per aquest dia hi ha organitzada una visita guiada de la ciutat d’una durada aproximada                
de 4 hores. La visita serà en bus i tindrem un guia local. Visitarem el Palau de la Cultura i la                     
Ciència, la Catedral de Sant Joan, el gueto jueu i el Castell Reial. Després de dinar, passejarem per                  
la Ciutat Vella per conèixer la Plaça Zamkowy i la Barbacana. Trasllat en bus a l’estació per viatjar                  
en tren a Cracòvia. Arribada i trasllat a l’alberg en autocar.  Sopar i allotjament. 
 
Dia 3:    (31.03)    AUSCHWITZ - BIRKENAU 
Esmorzar i sortida en bus cap a Oswiecim per fer la visita guiada al camp de concentració                 
d’Auschwitz-Birkenau. Tornada a Cracòvia, sopar i allotjament.  
 
Dia 4:     (01.04)    CRACÒVIA 
Esmorzar i primer contacte amb la ciutat més coneguda de Polònia visitant la impressionant Plaça               
del Mercat i la Llotja dels Panys. Visita guiada a la Ciutat Vella seguint la Ruta Reial i els seus                    
nombrosos monuments. Visitarem l’església medieval de Nostra Senyora, amb els seu famós altar             
i la torre de Hejnalika. A continuació anirem al turó de Wawel, el seu Castell Reial i les Criptes                   
Reials. A la tarda visitarem el barri jueu de Kazimierz, centre de la vida religiosa i social de la                   
comunitat jueva abans de la guerra. Anirem a la Sinagoga i al cementiri de Remuh. Sopar de                 
comiat i allotjament. 
 
Dia 5:    (02.04)  WIELICZKA - CRACÒVIA - BARCELONA  
Esmorzar i darrera passejada per Cracòvia. A la tarda, sortida en bus cap a Wieliczka per tal de                  
visitar la mina de sal, amb les càmeres, capelles i escultures fetes de sal per les diferents                 
generacions de miners al llarg dels segles.  
A l’hora acordada ens vindrà a buscar l’autocar per traslladar-nos a l’aeroport. Tràmits de              

facturació i embarcament al vol amb sortida de Cracòvia a les 22:40h i arribada a Barcelona a la                  

01:35h. Arribada a l’aeroport del Prat (Terminal T1). Fi del viatge. 

 
● Allotjament. Nom, adreça i telf. (Guardar-la al mòbil) 

- Una nit d’allotjament al Hostel Fabryka de Varsòvia. Distribució en habitacions           

múltiples. 

 
 

 

 

 

 

https://www.hostelfabryka.pl/ 

 

https://www.hostelfabryka.pl/


 

 

 

- Tres nits d’allotjament al Hostel Red Carpet de Cracòvia en règim de mitja pensió.              

Distribució en habitacions múltiples. 

 

https://redcarpethostel.pl/ 

● Documentació:  
DNI i TSE (L’alumne sempre porta l’original a sobre i els professors una fotocòpia per fer tràmits                  

en cas de pèrdua.).  

Recordeu que el DNI no pot estar caducat! 

 

Permís Mossos (Els professors portaran els originals i els alumnes una còpia).  

El permís ha de tenir vigència fins al dia 3 d’abril! 

 

● Fitxa Dades mèdiques i dietes especials.  

 

● Recomanacions viatge:  

- NORMES: S’aplicarà la normativa vigent al centre. Recordem que podrem fer           

inspeccions de les habitacions. Qualsevol comportament greu implicarà el retorn a           

Barcelona i les despeses aniran a càrrec de la família. 

- Moneda (canvi moneda €- zloti. 1 zloti = 0,25 € aprox). Millor portar bitllets petits (No                

fer exhibició de poder econòmic. Vigilar amb les compres, al tornar el canvi, per              

exemple) Recordem que s’hauran de pagar els dinars i les begudes!! 

 

● Contactes:  

Telf. per urgències: els professors portarem dos telf. mòbils de l’institut on ens podran localitzar               

(no serà el nostre privat).  

 

 

 

 

 

 

Recomanem fer un Grup de whatsApp d’alumnes (sense els professors) i nosaltres donarem el              

nostre telèfon privat a un parell d’alumnes per emergències. 

 

Recomanem que millor que vagin en grups de mínim 3 persones (Mai parelles ni sols!!) 

 

https://redcarpethostel.pl/


 

 

Cost del viatge:  

El cost final serà de 660 euros: 

● 1r. Visita a Cracovia 3h a 5h. 

● 2n No estaven incloses les entrades a les sinagogues. 

● 3r Augment de les tarifes de Wizz Air, no Vueling. 

● 4t. Augment del nombre d’alumnes, un altre tipus d’autocar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


