
 
ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ   

 
1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, ξενάγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη “Χρυσή Πόλη των 100 Πύργων”, την Πράγα. Θα ακολουθήσει η 
πεζή ξενάγηση στην παλαιά πόλη της Πράγας ( Stare Mesto ), η οποία θα μας μαγέψει με την ομορφιά την 
ατμόσφαιρα που αποπνέει και την απαράμιλλη αρχιτεκτονική της. Θα θαυμάσουμε το συγκρότημα κτιρίων που 
απαρτίζουν το παλιό Δημαρχείο, το αστρονομικό ρολόι του 1400 με τους αποστόλους που εμφανίζονται στα μπλε 
παραθυράκια στο πάνω μέρος , τον ύψους 65 μ. Πύργο της Πυρίτιδας , την εκκλησία του Αγίου Νικολάου , και την 
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου πάνω από τον Μολδάβα με τα 30 αγάλματα. Μετά το γεύμα μας σε τοπικό 
εστιατόριο , θα μεταφερθούμε και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο της επιλογής σας . Το υπόλοιπο της μέρας 
είναι στη διάθεσή σας για να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της Πράγας και να απολαύσετε τον καφέ σας σε 
κάποιο από τα πανέμορφα καφέ της πόλης. Διανυκτέρευση .  Αξίζει να επισκεφθείτε το Ομπέτσνι Ντουμ, με το 
χαρακτηριστικό του τρούλο, που χτίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, όπου βρίσκεται και η μεγαλύτερη αίθουσα 
συναυλιών στην Πράγα, Σμετάνα Χολ , όπως και την Χριστουγεννιάτικη αγορά στην κεντρική Πλατεία της Πράγας.   
 
2η μέρα: Πράγα – ξενάγηση Καστρούπολης & κρουαζιέρα στο Μολδάβα 
Πρόγευμα και στην σημερινή μας ξενάγηση της Καστρούπολης , θα θαυμάσουμε το εντυπωσιακό κάστρο Χρατσάνι, 
το ναό του Αγίου Βίτου και το Παλάτι , το χρυσό δρομάκι των αλχημιστών και το περίφημο Λορέττο. Εν συνεχεία θα 
ακολουθήσει Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα διάρκειας δύο ωρών με μπουφέ γεύμα όπου θα έχετε την 
ευκαιρία να θαυμάσετε τις ομορφιές της Πράγας με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Το υπόλοιπο της μέρας είναι στη διάθεσή σας για να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της Πράγας και να 
απολαύσετε τον καφέ σας σε κάποιο από τα πανέμορφα καφέ της πόλης. Διανυκτέρευση . Για το βράδυ σας 
προτείνουμε να  παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου Θεάτρου, που στηρίζεται στην παντομίμα και τον 
εκπληκτικό συντονισμό των ηθοποιών του, που θα δείτε μόνο στην Πράγα. Εναλλακτικά , μπορείτε να διασκεδάσετε 
σε κάποιο από τα πολλά τζαζ κλαμπ ή μπιραρίες της πόλης 
 
3η μέρα: Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ 
Μετά το πρόγευμα , αναχωρούμε οδικώς για την πανέμορφη λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ (110 χλμ.), πασίγνωστη 
σε όλον τον κόσμο για τα ιαματικά λουτρά και τις πηγές της. Στην ξενάγησή μας , θα εντυπωσιαστούμε από το 
πράσινο, τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίρια αναγεννησιακού στυλ. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη 
ρώσικη εκκλησία με τους χρυσούς τρούλους και το υπέροχο ξενοδοχείο Πουπ του 17ου αιώνα όπου μπορείτε να 
απολαύσετε τον καφέ σας. Μετά το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο, θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στην 
Πράγα.  
 
4η μέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρουμλοβ   
Πρόγευμα και την σημερινή ημέρα θα απολαύσουμε ολοήμερη εκδρομή στο πανέμορφο Τσέσκι Κρουμλόβ στα 
νότια της Πράγας όπου θα θαυμάσουμε την καστροπολιτεία του Τσέσκι Κρουμλόβ (170 χλμ.), ονομασία που 
προέρχεται από το λατινικό Κρουμνάου ή την αρχαία γερμανική Κρουμπενόουε. Κτισμένο γύρω στο 1250 σε μια 
μαγική τοποθεσία στην καμπή του ποταμού Βλτάβα το κάστρο κατοικείτο μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Το 1950 
περιήλθε στο τσέχικο κράτος και  ανακηρύχθηκε ως εθνικό μνημείο . Αργότερα συμπεριελήφθη στη λίστα της 
UNESCO.  Θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Βίτου και θα καταλήξουμε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία της 
καστρούπολης για να απολαύσουμε τη μαγευτική θέα .  Θα βρείτε καταστήματα με ωραιότατα χειροτεχνήματα, 
ξυλόγλυπτα, γυάλινα ή κρυστάλλινα αντικείμενα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Πράγα. 
 
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα 
Πρωινό και με τις καλύτερες εντυπώσεις από την όμορφη πρωτεύουσα της κεντρικής Ευρώπης, αναχωρούμε για το 
αεροδρόμιο και για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 
 
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Σε περίπτωση διαμονής τριών ενηλίκων  στο ξενοδοχείο Intercontinental Prague σε ένα δωμάτιο  
( δίκλινο με επιπρόσθετη κλίνη ) θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση στο δωμάτιο την βραδιά ( Executive room ) . 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Αναχ : 22,23,24,26,29,30 Δεκεμβρίου & 2.3 Ιανουαρίου 5 μέρες  
 

22-26 Δεκ. 23-27 Δεκ , 24-28 Δεκ. 26-30 Δεκ.  5 μέρες 
     
                                       ANDELS  4*          MAJESTIC 4*        MARRIOTT  5*       INTERCONTINENTAL 5* 

        AMARILIS 4* ESLANADE 5*               Θέα Μολδάβα           
                       ADRIA 4*                
      
Τιμή Κατά άτομο        
Δίκλινο                575   615       705         855                       
3ο άτ έως 12 ετών           495                   495       555          705 
Μονόκλινο              675                           715       895       1215 
 

Για την αναχώρηση 26/12 υπάρχει επιβάρυνση 30 ευρώ κατ άτομο 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

29 Δεκ. – 2 Ιαν. &  30 Δεκ. 3 Ιαν.  5 μέρες 
     
                                       HOLIDAY INN       ANDELS  4*        AMARILIS  4*           ESPLANADE 5*                

       CONGRESS CENTER 4*             
                                            
      
Τιμή Κατά άτομο        
Δίκλινο                   690        715          730       925                       
3ο άτ έως 12 ετών              495                        495          495       555 
Μονόκλινο                 900                                960          870       1330 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2-6 Ιαν . & 3-7 Ιαν.  5 μέρες 
     
                                       ANDELS  4*          AMARILIS 4* ESPLANADE 5*        INTERCONTINENTAL 5* 

             Θέα Μολδάβα           
                             
      
        

   575   590       705         780                       
   495                   495       555          705 
   675                           700       895       1070 

 
 
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150. 
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 ( αναλόγως με τη διαθεσιμότητα ) 
 
 
Περιλαμβάνονται:  
 

 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ-ΑΘΗΝΑ με πτήσεις της AEGEAN  
 Τέσσερις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία  
 Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  
 Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας με πολυτελές πούλμαν  
 Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας & της Καστρούπολης  της Πράγας με Ελληνόφωνο ξεναγό και  

             γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.   
 Kρουαζιέρα διάρκειας 2 ωρών στο ποταμό Μολδάβα με μπουφέ γεύμα 
 Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με Ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο  
 Ολοήμερη εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλόβ με Ελληνόφωνο ξεναγό.  
 Έμπειρος αρχηγός – Συνοδός  στο τόπο του προορισμού  

 Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης & Ταξιδιωτική Ασφάλιση έως 75 ετών .   
Φ.Π.Α 

 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων , είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και  ό,τι 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π. 
 


