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QUÈ OFERIM?  

         

  

Servei exclusiu i guiatge de Terra Enllà 

 

Grup de 8-14 persones 

 

Allotjament en habitació doble i esmorzar 

 

Transfer privat de l’aeroport a l’hotel  

 

Transfer privat de l’hotel a Auschwitz-Birkenau 

 

Entrades a les habitacions principals (state rooms)  

del castell de Wawel, sinagogues de Tempel i Remuh 

a Kazimierz (barri jueu), museu de la fàbrica d’Oskar 

Schindler i camp de concentració d’Auschwitz-Birkenau 

 

Assegurança de viatges 

 

Selecció i recomanació de restaurants1 

TARIFA 

480,00€ + bitllet d’avió 

 

A tenir en compte 

Des del 07 de febrer s’obren les 

inscripcions. Es tancarà un cop 

s’omplin les places disponibles.  

 

  

 

1 A Cracòvia els restaurants no ofereixen menú, sinó carta.  

Terra Enllà ha seleccionat els  restaurants a dinar del diumenge i dilluns en base al recorregut de la ruta i la poca oferta disponible en aquestes 

zones. No obstant, ha considerat adient que sigui cada client qui esculli segons carta, en funció dels seus interessos. Davant la diversitat d’opcions 

i preus no s’ha inclòs en el pressupost els àpats.   



 

 

|  
 

DISSABTE 9. Arribada a Cracòvia i visita 

al centre històric  

Transfer privat de l’aeroport a l’Hotel 

B&B Krakow Centrum i checking. 

Breu visita guiada a la plaça del Mercat 

(Rynek Glówny) i carrers del nucli antic 

(Stare Miasto). Temps lliure.  

DIUMENGE 10. De Kazimierz a Wawel 

Inici de l’itinerari guiat a peu pel barri  

jueu de Kazimierz per descobrir la 

històrica presència jueva a la ciutat, el   

  

  

  
dinamisme de la comunitat en el 

primer terç del segle XX i el seu 

tràgic destí durant l'ocupació 

nazi. En un recorregut per carrers, 

places, patis, sinagogues 2  i 

cementiris es relataran els trets 

més destacats de la cultura 

jueva, la vida diària a Kazimierz i 

històries personals d'alguns dels 

seus habitants. Dinar lliure. 

  

  

 

  

 

 

    

   

  

 

   

 

 

2 El programa està subjecte al compliment dels horaris reservats en els diferents espais de visita de pagament. Pot 

succeir que es produeixi alguna variació, per causes alienes a Terra Enllà. 

A la tarda, recorregut a peu fins al turó del castell de Wawel, símbol de 

la identitat nacional de Polònia. Visita a l'esplanada del turó, la 

catedral,  el pati del castell i l’espai museístic de les State Room. El 

complex fou transformat pel nazisme com a seu del Govern General 

presidit per Hans Frank.  

DILLUNS 11. Del gueto a Plaszow 

Al matí, itinerari guiat a peu pel barri de Podgorze, convertit en gueto 

per tancar els jueus de la ciutat durant l'ocupació nazi. Es recorreran 

carrers, places i traces de l'antic gueto per recordar la dura història de 

l'indret, els personatges més rellevants i el seu dramàtic destí. 

Posteriorment, visita al Museu de la Fàbrica d'Oskar Schindler, on 

s'exhibeix una espectacular exposició sobre la ciutat sota l'ocupació. 

Dinar en restaurant sel·leccionat.   

 

 

 



 

 

  

  

  

A la tarda, trajecte breu en tramvia3 i 

itinerari guiat a peu per l'espai de 

memòria de l'antic camp de 

concentració de Plaszow, recreat al film 

d'Steven Spielberg, La Llista de 

Schindler. Relat del funcionament del 

camp, històries personals de víctimes i 

botxins i visita als monuments 

commemoratius aixecats en les últimes 

dècades. Temps lliure.  

  

  

  

  

DIMARTS 12. Auschwitz-Birkenau 

Sortida entre les 06.30h-07.00h en 

transport privat al  Museu Estatal 

d'Auschwitz. A les 08.00h-09.00h, 

visita guiada a càrrec d'un guia 

del Museu de les instal·lacions del 

camp Auschwitz I en castellà 

(durada 2,5 hores màxim).  

 

 

  

  

 

3 Els trajectes en tramvia per la ciutat a realitzar durant la ruta, s’inclouen en la tarifa.  
3   El recorregut d’Auschwitz I a Birkenau es realitza en el bus gratuït que posa a disposició el museu per a tots els usuaris.  
 

A continuació, recorregut per alguns pavellons nacionals del 

camp. Dinar en un restaurant proper al camp i transport en 

bus a Birkenau, camp símbol de l'extermini dels jueus d'Europa. 

Itinerari guiat a peu a càrrec de Terra Enllà pels indrets més 

destacats: barracons, plataforma de descàrrega dels trens, 

crematoris i monuments commemoratius, entre d'altres.  A les 

18.00h, retorn a Cracòvia amb transport privat. Temps lliure. 

DIMECRES 13. Comiat  i retorn 

Temps lliure.  

A les 12.00h aprox. sortida de l’hotel en transport privat a 

l'aeroport.  

 

 


