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11°°  ggiioorrnnoo::  VVAARRSSAAVVIIAA  
AArrrriivvoo  aauuttoonnoommoo  aa  VVaarrssaavviiaa  ee  iinn  HHootteell..  PPaassttii  lliibbeerrii..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  44********..  
  

22°°  ggiioorrnnoo::  VVAARRSSAAVVIIAA  //  CCRRAACCOOVVIIAA  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  VViissiittaa  ddii  VVaarrssaavviiaa,,  CCaappiittaallee  ddeellllaa  PPoolloonniiaa,,  ee  ddeeii  ssuuooii  mmoonnuummeennttii  

pprriinncciippaallii::  iill  PPaarrccoo  RReeaallee  LLaazziieennkkii  KKrroolleewwsskkiiee,,  uunnoo  ddeeii  ppiiùù  bbeeii  ppaarrcchhii  dd’’EEuurrooppaa  llee  ccuuii  

oorriiggiinnii  rriissaallggoonnoo  aall  XXVVIIII  sseeccoolloo,,  iill  mmoonnuummeennttoo  ddii  FFrryyddeerryykk  FFrraanncciisszzeekk  CChhooppiinn,,  iill  PPaallaazzzzoo  

ssuullll’’AAccqquuaa  ee  iill  TTeeaattrroo  ssuullll’’IIssoollaa,,  iill  cceennttrroo  ssttoorriiccoo,,  PPaattrriimmoonniioo  ddeellll’’UUNNEESSCCOO,,  iill  PPaallaazzzzoo  RReeaallee,,  

llaa  CCaatttteeddrraallee,,  eesseemmppiioo  iinn  ssttiillee  ggoottiiccoo  pprriimmaa  ddeell  11333399,,  ddiissttrruuttttaa  nneell  11994444  ee  rriiccoossttrruuiittaa  

ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  llaa  PPiiaazzzzaa  ddeell  MMeerrccaattoo,,  uunnoo  ddeeii  lluuoogghhii  ppiiùù  ppiittttoorreesscchhii  ddeellllaa  cciittttàà,,  ee  iill  

bbaarrbbaaccaannee  ffiinnoo  aadd  aarrrriivvaarree  aallllaa  CCiittttàà  NNuuoovvaa..  PPaassttii  lliibbeerrii..  NNeell  ppoommeerriiggggiioo  ttrraassffeerriimmeennttoo  aa  

CCrraaccoovviiaa..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  aa  CCrraaccoovviiaa  iinn  HHootteell  55**********..  

33°°  ggiioorrnnoo::  CCRRAACCOOVVIIAA  //  WWIIEELLIICCZZKKAA  //  CCRRAACCOOVVIIAA  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  IInn  mmaattttiinnaattaa  vviissiittaa  ddeellllaa  cciittttàà  ddii  CCrraaccoovviiaa,,  aannttiiccaa  ccaappiittaallee  ddeellllaa  

PPoolloonniiaa,,  ooggggii  PPaattrriimmoonniioo  ddeellll’’UUNNEESSCCOO..  VViissiittaa  ddeellllaa  ccoolllliinnaa  ddii  WWaawweell  ddoovvee  ssii  ttrroovvaannoo  iill  

CCaasstteelllloo,,  aannttiiccaa  rreessiiddeennzzaa  ddeeii  rree  ppoollaacccchhii,,  ee  llaa  CCaatttteeddrraallee..  PPaasssseeggggiiaattaa  nneell  cceennttrroo  ssttoorriiccoo::  

llaa  PPiiaazzzzaa  ddeell  MMeerrccaattoo,,  iill  MMeerrccaattoo  ddeeii  TTeessssuuttii,,  llaa  CChhiieessaa  ddii  SSaannttaa  MMaarriiaa  oo  llaa  TToorrrree  ddeell  

MMuunniicciippiioo..  PPaassttii  lliibbeerrii..  PPoommeerriiggggiioo  vviissiittaa  ddeellllee  aa  ddiirr  ppooccoo  ssttuuppeennddee  mmiinniieerree  ddii  ssaallee  ddii  

WWiieelliicczzkkaa,,  llee  ppiiùù  aannttiicchhee  ddeell  mmoonnddoo  aannccoorraa  iinn  ffuunnzziioonnee..  QQuueessttee  ssoonnoo    

ssttaattee  ddiicchhiiaarraattee  PPaattrriimmoonniioo  ddeellll’’UUNNEESSCCOO,,  ee  vviissiittaannddoollee  ssii  ppuuòò    

bbeenn  ccaappiirree  iill  ppeerrcchhéé::  uunnaa  mmeerraavviigglliioossaa  cciittttàà  ssootttteerrrraanneeaa    

ssvviilluuppppaattaa  ssuu  99  lliivveellllii  ccoonn  llaagghhii,,  ssttaattuuee,,  ccaappppeellllee,,  ssccuullttuurree,,    

ccaannddeelliieerrii,,  ppaavviimmeennttii,,  ccoolloonnnnee,,  ppeerrssiinnoo  rriipprroodduuzziioonnii    

ddeellll’’UUllttiimmaa  CCeennaa  ddii  LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii,,  ttuuttttoo  rriiggoorroossaammeennttee    

ffaattttoo  ddii  ssaallee!!  RRiieennttrroo  aa  CCrraaccoovviiaa..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  55**********..  

44°°  ggiioorrnnoo::  CCZZĘĘSSTTOOCCHHOOWWAA  //  VVAARRSSAAVVIIAA  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  PPaarrtteennzzaa  ppeerr  CCzzęęssttoocchhoowwaa,,  SSaannttuuaarriioo  mmeettaa  ddii  ppeelllleeggrriinnaaggggii  ddaa  

ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo..  QQuuii  ssii  ttrroovvaa,,  iinnffaattttii,,  llaa  mmeerraavviigglliioossaa  iiccoonnaa  ddeellllaa  MMaaddoonnnnaa  NNeerraa  ccooll  

BBaammbbiinnoo,,  ddii  ttrraaddiizziioonnee  mmeeddiieevvaallee  bbiizzaannttiinnaa  cchhee,,  sseeccoonnddoo  llaa  lleeggggeennddaa,,  ffuu  ddiippiinnttaa  ddaa  SSaann  

LLuuccaa..  EE  ppooii  llaa  BBaassiilliiccaa,,  llaa  CCaappppeellllaa,,  llaa  TTeessoorreerriiaa,,  ll’’AArrsseennaallee  ee  iill  MMuusseeoo  ddeell  SSeeiicceenntteessiimmoo  

AAnnnniivveerrssaarriioo  ddii  JJaassnnaa  GGóórraa,,  nneell  qquuaallee  vviieennee  pprreesseennttaattaa  llaa  ssttoorriiaa  ddeellll’’OOrrddiinnee..  PPaassttii  lliibbeerrii..  

TTrraassffeerriimmeennttoo  aa  VVaarrssaavviiaa..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  aa  VVaarrssaavviiaa  iinn  HHootteell  44********..    
  

55°°  ggiioorrnnoo::  VVAARRSSAAVVIIAA  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  FFiinnee  ddeeii  sseerrvviizzii..  
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