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Πράγα Μεσαιωνικό Παραμύθι 
6 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση: 14/04/23 – 19/04/23 
 

1η ημέρα: Πτήση για Μπρατισλάβα – Πράγα – Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο (325 χλμ.) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και απευθείας πτήση για Μπρατισλάβα. Άφιξη, 
επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχώρηση για την παραμυθένια πόλη της Πράγας, 
γνωστή κι ως «η πόλη των 100 πύργων». Η Πράγα δεν καταστράφηκε σχεδόν καθόλου από 
πολέμους και βομβαρδισμούς, γι’ αυτό και διατηρεί τα ιστορικά της κτίρια σχεδόν ανέπαφα 
από τον μεσαίωνα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Πράγα – Περιήγηση στην πόλη 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, όπου θα δούμε από 
κοντά γιατί η Πράγα θεωρείται από πολλούς ως η ομορφότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
Ανάμεσα στα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης συγκαταλέγονται το μεγαλύτερο 
κατοικήσιμο κάστρο στον κόσμο, το επιβλητικό κάστρο της Πράγας, η πλατεία της Παλιάς 
Πόλης με το Αστρονομικό Ρολόι και, φυσικά, η πέτρινη γέφυρα του Καρόλου. Η περιήγησή 
μας θα αρχίσει από την Πλατεία Δημοκρατίας με το Αρτ-Νουβό Δημοτικό Μέγαρο και τον 
γοτθικό Πύργο της Πυρίτιδας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς τη φημισμένη πλατεία 
του Αγίου Βάτσλαβ με το Εθνικό Μουσείο και μια σειρά από σημαντικά ιστορικά κτίρια. Καθ’ 
οδόν προς την πλατεία της Παλιάς Πόλης, θα συναντήσουμε το επιβλητικό Θέατρο των 
Τάξεων, όπου για πρώτη φορά παρουσίασε ο Μότσαρτ την όπερά του, Don Giovanni. Στην 
πλατεία της Παλιάς Πόλης, θα θαυμάσουμε το περίφημο Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας, τον 
ναό της Παναγίας Τυν με τους πύργους του Αδάμ και της Εύας, τον ναό του Αγίου Νικολάου 
και το ιστορικό μεσαιωνικό δημαρχείο. Έπειτα, θα περάσουμε από την ακριβότερη οδό της 
Πράγας, την οδό Παρισίων και τη γνωστή εβραϊκή συνοικία, όπου θα δούμε την Παλιά-Νέα 
συναγωγή. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, ψώνια και φαγητό σε μία από τις περίφημες Τσέχικες 
μπυραρίες. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Πράγα – Περιήγηση Καστρούπολης – Προαιρετική μεσημεριανή 
κρουαζιέρα στον Μολδάβα και βραδινή παρακολούθηση παράστασης στο 
φημισμένο Μαύρο Θέατρο 
Μετά το πρωινό, με τη βοήθεια του συνοδού μας, θα επιβιβαστούμε στο χαρακτηριστικό 
παραδοσιακό τραμ της πόλης και θα μεταβούμε στην περίφημη καστρούπολη της Πράγας. 
Ξεκινάμε από το μοναδικό μοναστήρι του Στράχοφ και συνεχίζουμε την ξενάγησή μας με το 
κάστρο της Πράγας. Στη διαδρομή μας, θα δούμε το παλάτι Τσέρνιν, το φημισμένο Λορέτο, 
το παλάτι Σβάρτσενμπεργκ, την Αρχιεπισκοπή, το κάστρο της Πράγας και έδρα του προέδρου 
της Τσέχικης Δημοκρατίας, τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Άγιου Βίτου και τον ναό του Αγίου 
Γεωργίου. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε προς τη μικρή πόλη, τη γραφική «Mala Strana» 
και την περίφημη γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα αγίων, την οποία θα διασχίσουμε 
για να καταλήξουμε στην Παλιά Πόλη. Θα δούμε τον επιβλητικό μπαρόκ ναό του Αγίου 
Νικολάου, το Κλεμεντίνουμ, τον ναό του Σωτήρος και τον ναό του Αγίου Φραγκίσκου. 
Προαιρετικά σας προτείνουμε μια δίωρη ρομαντική βόλτα με φαγητό σε ποταμόπλοιο πάνω 
στον ποταμό που διασχίζει την Πράγα, τον Μολδάβα. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και 
ψώνια. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά να παρακολουθήσετε μια υπέροχη 
παράσταση του φαντασμαγορικού Μαύρου Θεάτρου της Πράγας. Διανυκτέρευση. 
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4η ημέρα: Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη (150+150 χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μία ολοήμερη προαιρετική εκδρομή στην 
ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας. Η αποκαλούμενη και «Φλωρεντία του βορρά» λόγω της 
αναγεννησιακής της αύρας, του πολιτισμού και των μνημείων της είναι χτισμένη στις όχθες 
του Έλβα. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκόσμιου 
πόλεμου και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της μορφή, χάρη στο ενδιαφέρον 
των κατοίκων της που επιθυμούν να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν στο παρελθόν. Μερικά 
από τα εντυπωσιακότερα σημεία ενδιαφέροντος είναι η όπερα Semperoper, το περίφημο 
Zwinger, το ανάκτορο της Δρέσδης, η εκκλησία Frauenkirche και ο περίφημος τοίχος μήκους 
102 μέτρων, όπου βρίσκονται απεικονισμένοι οι άρχοντες της δυναστείας Βετίν. Ελεύθερος 
χρόνος για καφέ, ψώνια και φαγητό. Επιστροφή στην Πράγα το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

 
5η ημέρα: Πράγα – Εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι (120+120 χλμ.) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε προαιρετικά για την εκδρομή μας στην περίφημη λουτρόπολη 
του Καρόλου, το Κάρλοβι Βάρι. Χτισμένο κατά μήκος του ποταμού Τέπλα, αποτέλεσε 
αγαπημένο προορισμό προσωπικοτήτων, όπως ο Μεγάλος Πέτρος, η Μαρία Θηρεσία, ο 
Γκαίτε, ο Μπετόβεν και ο Μπαχ. H πανέμορφη λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με τη φύση 
και τα υπέροχα κτήριά της, τα οποία συνθέτουν μια μοναδική εικόνα. Η περιήγησή μας είναι 
πεζή και διαρκεί περίπου μία ώρα. Κατά την περιήγηση, μεταξύ άλλων, θα θαυμάσουμε το 
θέατρο της πόλης, τα αυτοκρατορικά λουτρά, τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων 
αρχιτεκτονικών ρυθμών, τα οποία στεγάζουν τις θεραπευτικές πηγές και τον εντυπωσιακό 
φυσικό θερμοπίδακα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων και αναμνηστικές αγορές. 
Επιστροφή στην Πράγα. Διανυκτέρευση. 
 

6η ημέρα: Πράγα – Mπρατισλάβα περιήγηση – πτήση επιστροφής (325 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. Χτισμένη στις 
όχθες του Δούναβη, η μικρή όμορφη πόλη της Μπρατισλάβα υπήρξε παραδοσιακά 
σημαντικότατη Ουγγρική πόλη με το όνομα Pozsony. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Μαρτίνου, από το 1563 έως το 1830, έλαβε χώρα η στέψη συνολικά δέκα Ούγγρων 
βασιλιάδων και μιας βασίλισσας. Γι’ αυτό, σε πολλά πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς 
μεσαιωνικής πόλης, θα δείτε μια μικρή κορώνα στο έδαφος που αποτελεί τη σήμανση της 
λεγόμενης βασιλικής οδού. Θα δούμε την κεντρική πλατεία Hlavne Namestie και θα έχουμε 
τη δυνατότητα να φωτογραφηθούμε σε ένα από τα χαρακτηριστικότερα αγάλματα της 
παλιάς πόλης, αυτό του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Στην ίδια πλατεία θα θαυμάσουμε το 
ρωμανικό κτήριο του παλιού δημαρχείου, το οποίο χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και 
σήμερα στεγάζει το μουσείο της πόλης. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας με έναν πανέμορφο 
περίπατο στα σοκάκια της παλιάς μεσαιωνικής πόλης, που θα κρατήσει αμείωτο το 
ενδιαφέρον σας. Θα γνωρίσουμε την ιστορία τριών μπρούντζινων αγαλμάτων, που 
τοποθετήθηκαν όλα μετά την πολιτική αλλαγή το 1997 και είναι πολύ δημοφιλή στους 
τουρίστες, καθώς δίνουν στην πόλη μια επιπλέον εκπληκτική αίσθηση. Αφορούν τον Cumil, 
τον εργάτη των υπονόμων που γλυκοκοιτάζει από το φρεάτιο τους περαστικούς και 
ιδιαιτέρως τις γυναίκες, τον Paparazzi και τον Schoner Naci. H περιήγηση στα ατμοσφαιρικά 
σοκάκια της πόλης θα ολοκληρωθεί στο επιβλητικό, κομψότατο κτήριο της Εθνικής Όπερας. 
Στη συνέχεια, θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας για την πτήση 
επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Panorama 4* 399€  499€ 249€ 349€ 199€ 

Ibis  
Wenceslas * 

459€ 559€ - - 249€ 

Amarilis 4* 499€ 599€ 299€ 399€ 289€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
Πτήσεις με Ryanair 

 

14/04 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 
MΠΡΑΤΙΣΛAΒΑ 

13:20 – 14:05 

19/04 
MΠΡΑΤΙΣΛAΒΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ 

17:25 – 20:10 

 
Σημειώσεις: 

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 

- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή  

 
Περιλαμβάνονται: 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την Ryanair, μία χειραποσκευή 10 κιλών με διαστάσεις 
55x40x20εκ. και μία μικρή τσάντα διαστάσεων 40x20x25εκ. 

✓ Προεπιλεγμένες διπλανές θέσεις στο αεροσκάφος 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
✓ Πρωινό καθημερινά 
✓ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 
✓ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου 

μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
✓ Φ.Π.Α. 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 

 
  


