
Πράγα, Χρυσή Πόλη
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη
Εγγυημένη αναχώρηση για: 23/12/22 – 27/12/22

1η ημέρα: Πτήση για Πράγα – Περιήγηση πόλης
Άφιξη στην Πράγα και πρώτη γνωριμία με τη «χρυσή πόλη». Η Πράγα, γνωστή και ως «η
πόλη των 100 πύργων», δεν καταστράφηκε σχεδόν καθόλου από πολέμους και
βομβαρδισμούς, γι’ αυτό και διατηρεί τα ιστορικά της κτίρια σχεδόν ανέπαφα από τον
μεσαίωνα. Στην περιήγησή μας, θα δούμε από κοντά γιατί η Πράγα θεωρείται από πολλούς
ως η ομορφότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ανάμεσα στα πιο φημισμένα αξιοθέατά της
συμπεριλαμβάνεται και 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 θα
διασχίσουμε τη γνωστή εβραϊκή συνοικία, όπου θα δούμε την Παλιά-Νέα συναγωγή. Στη
συνέχεια, θα μεταφερθούμε και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Για την έξοδο σας,
προτείνουμε μία βραδιά όπου θα γνωρίσετε την τσέχικη κουλτούρα και φυσικά θα
διασκεδάσετε με την ψυχή σας. Δείπνο σε παραδοσιακό τσέχικο εστιατόριο με υπέροχες
γεύσεις, άφθονο εντυπωσιακά σερβιρισμένο κρασί, ζωντανή μουσική, τραγούδια και χορούς
από την Τσεχία και τις γύρω περιοχές. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Πράγα – Ξενάγηση Καστρούπολης – Προαιρετική
μεσημεριανή κρουαζιέρα στον Μολδάβα & βραδινή παρακολούθηση
παράστασης στο φημισμένο Μαύρο Θέατρο
Πρωινό και ξενάγηση στο εμβληματικό κάστρο της Πράγας, όπου φυλάσσονται τα
κοσμήματα του Στέμματος της Βοημίας και αποτελεί την έδρα του Προέδρου της Τσεχικής
Δημοκρατίας. Η ξενάγηση ξεκινά από το μοναστήρι του Στράχοφ με τις υπέροχες
εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες, όπου θα απολαύσουμε μία από τις καλύτερες πανοραμικές θέες
της Πράγας. Επόμενη στάση το παλάτι Τσερνίσκι και το ιστορικό μοναστήρι Λορέτο με τους
θαυμάσιους εκκλησιαστικούς θησαυρούς. Θα διασχίσουμε την πλατεία της Καστρούπολης,
περνώντας από το ανάκτορο Σβάρτσενβεργκ, την αρχιεπισκοπή της Πράγας και το
Υπουργείο Εξωτερικών. Στην είσοδο του κάστρου της Πράγας θα θαυμάσουμε την πύλη των
γιγάντων με την Προεδρική φρουρά και άλλη μία εξαιρετική πανοραμική θέα της πόλης.
Προχωρώντας στην πρώτη αυλή του κάστρου θα κάνουμε μια ευχή στο πέτρινο συντριβάνι
του και θα νιώσουμε δέος μπροστά στον επιβλητικό γοτθικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου,
του οποίου θα επισκεφθούμε τον προθάλαμο, όπου θα δούμε το φως να διαθλάται μαγευτικά
μέσα από τα περίτεχνα βιτρό παράθυρα. Θα συνεχίσουμε με το παρεκκλήσι του Αγίου
Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, τη βασιλική του Αγίου Γεωργίου, που είναι το παλαιότερο
διατηρημένο θρησκευτικό κτίριο στην Πράγα και τα παλάτια που διέμεναν οι δούκες και οι
βασιλιάδες της Βοημίας και θα μάθουμε για την «Χρυσή οδό» με τα πολύχρωμα σπίτια, που
τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. Ακολουθεί λίγος ελεύθερος χρόνος
για φωτογραφίες και ένα ζεστό ρόφημα. 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 ναό
του Σωτήρος και τον ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Προαιρετικά σας προτείνουμε μια δίωρη
ρομαντική κρουαζιέρα με γεύμα σε ποταμόπλοιο πάνω στον ποταμό που περνάει μέσα από
την Πράγα, τον Μολδάβα. Στη διάρκεια της βόλτας μας, θα δούμε το εθνικό θέατρο με τη
χρυσή οροφή, το νησί Κάμπα, το διάσημο «κτίριο που χορεύει» και το επιβλητικό φρούριο
Βύσεχραντ, χτισμένο πάνω στον λόφο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και ψώνια. Για το βράδυ,
σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια υπέροχη παράσταση του φαντασμαγορικού
Μαύρου θεάτρου της Πράγας. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη (150+150χλμ.)
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.

4η ημέρα Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στο Τσέσκυ Κρούμλοβ
(170+170 χλμ.)
Πρωινό και σήμερα σας προτείνουμε να λάβετε μέρος σε μια προαιρετική ολοήμερη εκδρομή
στο πανέμορφο Τσέσκι Κρουμλόβ στα νότια της Πράγας, όπου θα θαυμάσουμε την
καστροπολιτεία του Τσέσκι Κρουμλόβ, ονομασία που προέρχεται από το λατινικό
Κρουμνάου ή την αρχαία γερμανική Κρουμπενόουε. Χτισμένο 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. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και φαγητό εξ ιδίων.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Πράγα. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι –
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής (130+130 χλμ.)
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την εκδρομή μας στο Κάρλοβι Βάρι. Η περίφημη τσέχικη
λουτρόπολη στην περιοχή της Δυτικής Βοημίας, ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα από τον Κάρολο
τον Δ’. Φημίζεται για τις θερμές ιαματικές πηγές και το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου,
που διοργανώνεται κάθε χρόνο και προσελκύει πλήθος κόσμου. Έχει φιλοξενήσει μερικές
από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της εποχής: τον Γκαίτε, τον Σίλλερ, τον Μπετόβεν, τον
Μπαχ και τον Τσάρο της Ρωσίας Πέτρο τον Μέγα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τα
πανέμορφα κτίρια του ιστορικού κέντρου και τον ρομαντικό ποταμό Τέπλα είναι πραγματικά
μαγική. Στη διαδρομή μας θα περάσουμε από χαρακτηριστικά τοπία των Βοημικών δασών
και θα δούμε τις καλλιέργειες του λυκίσκου. Κατά την άφιξη μας θα κάνουμε τον
πανοραμικό γύρο της λουτρόπολης από ψηλά και θα φτάσουμε στο ιστορικό κτίριο των
λουτρών, από όπου θα ξεκινήσει η περιήγησή μας. Πρώτη μας στάση, το φημισμένο
ξενοδοχείο Pupp, όπου γυρίστηκε η γνωστή ταινία του James Bond, “Casino Royale” και
κάθε χρόνο φιλοξενεί τους αστέρες του Hollywood στα πλαίσια του φεστιβάλ. Θα
συνεχίσουμε διασχίζοντας την πόλη κατά μήκος του ποταμού, όπου θα θαυμάσουμε τα
αριστοτεχνικά κτίρια που στεγάζουν το μουσείο και το θέατρο της πόλης και θα φτάσουμε
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στον φυσικό θερμοπίδακα. Θα δούμε το αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, τον Μύλο Κολονάντε
και τη θερμή πηγή, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τα ιαματικά νερά σε
διάφορες θερμοκρασίες. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας βλέποντας τις στοές και τα
περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών που στεγάζουν τις ιαματικές πηγές, μέχρι το
τέλος της πόλης δίπλα στο δάσος. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ και φαγητό. Μην
παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές γκοφρέτες σε ποικιλία γεύσεων και το παραδοσιακό
λικέρ Becherovka. Για δώρα προτείνουμε τα εξαιρετικής ποιότητας καλλυντικά με ιαματικό
νερό από τις πηγές και τα όμορφα πορσελάνινα φλιτζανάκια για την πόση του ιαματικού
νερού. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Πράγας. Πτήση επιστροφής.

Τιμοκατάλογος

Ξενοδοχεία Early
booking

Κανονική
Τιμή

1ο Παιδί
2-12 ετών
Early
booking

1ο Παιδί
2-12 ετών
Κανονική
τιμή

2ο Παιδί
2-12 ετών
Early
booking

2ο Παιδί
2-12 ετών
Κανονική

τιμή

Επιβάρυνση
μονοκλίνου

Ibis
Wenceslas 3* 419€ 499€ 269€ 349€ - - 119€

Clarion City 4* 449€ 529€ 269€ 349€ - - 169€

Novotel
Wenceslas 4* 469€ 549€ 269€ 349€ 269€ 349€ 169€

Adria 4* 519€ 599€ 389€ 469€ - - 179€

Jalta
Boutique 5* 579€ 659€ - - - - 259€

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

Πτήσεις με Aegean Airlines

23/12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

ΠΡΑΓΑ

08:00 - 09:00

A34162

27/12
ΠΡΑΓΑ -

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18:00 - 21:00

A34163



Σημειώσεις:
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη

συμμετοχή
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -40€/άτομο
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο
- Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη: 70€/ενήλικα & 45€/παιδί
- Ημερήσια εκδρομή στο Τσέσκυ Κρούμλοβ: 60€/ενήλικα & 35€/παιδί

Περιλαμβάνονται:
✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines
✔ Πρωινό καθημερινά
✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά
✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ.
✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να

χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα
✔ 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 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€
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