
Πρόγραμμα Εκδρομής
 

Πράγα - Κάρλοβι Βάρι - Δρέσδη - Τσέσκυ
Κρούμλοβ 
 

 Αεροπορικώς 6 ημέρες

 

1  Μέρα | Θεσσαλονίκη - Πράγα - Γύρος Πόλεως -
Christmas Markets - Prague by Night.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη
των 100 πύργων. 

Η πανέμορφη αυτή πόλη είναι χτισμένη στον ποταμό
Μολδάβα, στην κεντρική Βοημία και εύστοχα αποκαλείται
επίσης  «η χρυσή πόλη»και  «μητέρα των πόλεων». Δεν είναι
τυχαίο που από το 1992, το ιστορικό κέντρο της Πράγας
ανήκει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Άφιξη και αρχίζουμε αμέσως την γνωριμία με το
σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. Θα
ξεκινήσουμε με την κοσμοπολίτικη πλατεία της παλιάς πόλης.
Εδώ θα βρεθείτε αρκετές φορές και θα καταλάβετε αμέσως
τους λόγους! 

Θα δούμε στη βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως
αυτό του Κίνσκι, την επιβλητική βασιλική εκκλησία της
Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ
και της Έυας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα
θαυμάσουμε την Εβραϊκή συνοικια με την παλια και τη νέα
συναγωγη, το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό
ρολόι, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε
τον Πύργο της Πυρίτιδας, την πλατεία Vaclav σημείο
συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και το επιβλητικό
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κτίριο, το οποίο στεγάζει το μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Λίγος
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία και μεταφορά στο
ξενοδοχείο. 

 Το απόγευμα ελάτε προαιρετικά μαζί μας σε μια ιδιαίτερη
νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της
πόλης, πριν τη βραδινή σας βόλτα στο κέντρο. Θα
ξεκινήσουμε με την περιοχή του Πανκρατς, περνώντας από
τη γέφυρα των αυτοκτονιών, βλέπουμε το “σπίτι που χορεύει”
και τη μοναδική ορθόδοξη εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και
Μεθοδίου. Ανηφορίζουμε προς την καστρούπολη στην οποία
θα ξεναγηθούμε την επόμενη μέρα, περνάμε τη γέφυρα του
Τσεχ και καταλήγουμε στην κεντρική πλατεία με το
αστρονομικό ρολόι. Πλέον ο χρόνος είναι στη διάθεσή σας για
να κάνετε ότι επιθυμείτε. 

Το βράδυ προτείνουμε να δειπνήσετε σε τυπικές Τσέχικες
μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ όπως το γευστικό κότσι
αλλά και τη μπάρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ
κλαμπ της πόλης. Ο συνοδός μας είναι εκεί για κάθε 
απαραίτητη πληροφορία.

2η Μέρα | Στράχοβ - Λορέτο - Καστρούπολη - Αγ. Βίτος -
Γέφυρα Καρόλου - Παλιά Πόλη - Κρουαζιέρα στο
Μολδάβα - Μαύρο Θέατρο - Ghost tour.

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση
μας θα ξεκινήσει με δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της
Πράγας, το μοναστήρι του Στράχοβ και το Λορέτο έναν από
τους δημοφιλέστερους χώρους προσκύνησης της χώρας. 

Συνεχίζουμε με ξενάγηση στην Καστρούπολη (Hrant Sani),
την Ακρόπολη της πόλης η οποία στεφανώνει τον λόφο της
Mala Strana. Θα δούμε το ανάκτορο Schwarzenberg, το
παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας μετέπειτα
κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και σημερινό προεδρικό
μέγαρο. Ακολουθεί ο επιβλητικός καθεδρικός ναός του Αγίου
Βίτου, ο παλαιότερος γοτθικός καθεδρικός ναός στην κεντρική
Ευρώπη και το παρεκκλήσι του Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη
της χώρας. Θα περάσουμε από την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου και τα παλάτια που διέμεναν οι Βασιλιάδες της
Βοημίας. Συνεχίζουμε την πορεία μας με το "μικρό μέρος"
(Μάλα Στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες
στην Πράγα όπου θα θαυμάσουμε εξωτερικά την επιβλητική
μπαρόκ εκκλησία του Αγ.Νικολάου και θα περπατήσουμε από
την γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα
μεσαιωνικά δρομάκια της "Βασιλικής οδού". Ο βασιλιάς
Βλαδισλάβος Β' έχτισε το 1170 την πρώτη γέφυρα πάνω από
το Μολδάβα, την γέφυρα της Ιουδήθ η οποία κατέρρευσε το
1342. Στα θεμέλια της χτίστηκε αργότερα η γέφυρα του
Καρόλου.

Περάστε τον υπόλοιπο χρόνο στα γραφικά σοκάκια ή ελάτε
μαζί μας σε μια αξέχαστη προαιρετική κρουαζιέρα στον
ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί την



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ιστορία του και εξιστορεί τα μυστικά των γραφικών γεφυρών
και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Κατά την
διάρκεια της κρουαζιέρας απολαύστε γεύμα σε πλούσιο
μπουφέ με κυρίως πιάτα, γλυκά, φρούτα, τυριά και διάφορες
νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για λίγη ξεκούραση. 

 

Για την βραδινή σας έξοδο μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά
ανάμεσα στα εξής :

Μαύρο θέατρο

Παρακολουθήστε μια παράσταση στο φημισμένο μαύρο
θέατρο της Πράγας, όπου θα απολαύσετε μια μοναδική
τεχνική φιλοτέχνησης εικόνων που αποδεικνύει ότι το όνειρο,
το υπερφυσικό και η μαγεία ξεπηδούν πολύ καλύτερα από το
σκοτάδι. 

Ghosts & Legends of the old town 

Επισκεφτείτε τον υπόγειο κόσμο της Πράγας, ακολουθήστε τα
βήματα των πνευμάτων, και ακούστε τους μύθους καθώς θα
περιηγείστε στα υπόγεια του περίφημου ‘’Orloj’’
αστρονομικού πύργου και του δημαρχείου της πόλης. Σημεία
τα οποία έγιναν και παγκοσμίως γνωστά μέσω της σειράς
‘’most hunted live’’. 

3η Μέρα | Προαιρετικές Εκδρομές: Ημερήσια Εκδρομή
στη Δρέσδη (120χλμ) / Τσέσκι Κρούμλοβ (160χλμ).

Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας
προτείνουμε δύο εξαιρετικές επισκέψεις: 

ΔΡΕΣΔΗ

Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βορρά όπως
αποκαλούν αλλιώς την Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία στο
ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας. Η πρώτη εντύπωση που έχει
κανείς, όταν φτάνει στην πόλη, μπορεί να συμπυκνωθεί σε
δύο λέξεις : «ομορφιά και σεβασμός» για την πόλη που
ισοπεδώθηκε κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο και
ξαναχτίστηκε όπως ήταν πριν την καταστροφή. Στην
Theaterplatz, την κεντρική πλατεία, στέκει η όπερα
Semperoper. Στο Zwinger, πολυμουσείο με έργα του Ραφαήλ,
υπάρχουν επίσης πίνακες των Giorgione, Rembrandt,
Vermeer, Rubens ακόμα κι ένας του El Greco. Θα θαυμάσετε
την τοιχογραφία από πορσελάνινα πλακάκια όλων των
ηγεμόνων της Σαξονίας, μεταξύ των οποίων και του
Αυγούστου του Μέγα. Η μεγάλη εκκλησία στην πλατεία είναι
η λεγόμενη Frauenkirche (Frauen = γυναίκες), που
αποτελούσε και αποτελεί σύμβολο της πόλης. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή το βράδυ στην Πράγα. 

 ή

ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ



Προαιρετική εκδρομή νοτιότερα προς την πόλη Τσέσκυ
Κρούμλοβ, η οποία προστέθηκε το 1992 στον κατάλογο
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και όχι
άδικα. Είναι μια μικρή πόλη στην περιοχή της νότιας Βοημίας
της Τσεχίας, παγκοσμίως γνωστή για την ιστορική γοτθική
αρχιτεκτονική της και το κάστρο Κρούμλοβ όπου τα λόγια δεν
αρκούν να περιγράψει κανείς την μοναδική ομορφιά της
παραμυθένιας πόλης. Η μεσαιωνική πόλη Κρούμλοβ
περικυκλώνεται από τους μαιάνδρους που σχηματίζει ο
ποταμός Μολδάβας. Πάνω από την πόλη υψώνεται το
επιβλητικό σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, άλλοτε
έδρα της πιο δυνατής οικογένειας, του Οίκου των Rosenberg.
Το θέατρο του κάστρου, είναι το παλαιότερο κτίσμα του
είδους του στον κόσμο και διατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση
μαζί με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή και την σχετική
τεχνολογία. Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού ρυθμού, η
εκκλησία του Αγ. Βίτου και οι μπαρόκ κήποι του είναι
πραγματικά στολίδια, κομψοτεχνήματα αρχιτεκτονικής. Οι
πύργοι και τα κάστρα της νότιας Βοημίας, που βρίσκονταν
κάποτε στην ιδιοκτησία του Οίκου των Rosenberg,
συμπεριλαμβανομένου του Jindrichuv Hradec, είναι γνωστά
για το θρυλικό φάντασμα, Τη Λευκή Κυρά, που εμφανίζεται
κατά διαστήματα στα αγαπημένα της μέρη. Περιπλανηθείτε
στα γραφικά σοκάκια και αφήστε τον χρόνο να σας ταξιδέψει
στο παραμύθι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

4η Μέρα | Πράγα - Κάρλοβι Βάρι.

Oλοήμερη εκδρομή στο φημισμένο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική
Βοημία. Κατά την διάρκεια της δίωρης περίπου διαδρομής θα
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε χαρακτηριστικά τοπία
της δυτικής Βοημίας, όπως τις καλλιέργειες του Λυκίσκου και
τμήματα των περίφημων βοημικών δασών. Φτάνουμε στην
πασίγνωστη λουτρόπολη η οποία είναι κυριολεκτικά πνιγμένη
μέσα στα δάση της κοιλάδας, του μικρού ποταμού Τέμπλα, η
οποία φημίζεται για τις 12 θερμές ιαματικές πηγές της. Η
μικρή αυτή λουτρόπολη ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα
Κάρολο IV, και απετέλεσε ανά τους αιώνες τόπο συνάντησης
των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της
πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’, Μαρία Θηρεσία,
Γκαίτε, Σίλλερ, Μπαχ, Μπετόβεν κ.α. Πέρα από λουτρόπολη
όμως είναι και η πηγή των κρυστάλλων Βοημίας. Απολαύστε
λοιπόν έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικής ομορφιάς,
ιαματικών πηγών και εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής. Η πόλη
είναι επίσης γνωστή για το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου
και για το δημοφιλές τσέχικο ηδύποτο Karlovarska
Becherovka. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η Μέρα | Πράγα – Klementinum.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος,
Προτείνουμε επίσκεψη στο φημισμένο κτίριο της βιβλιοθήκης
Klementinum το οποίο ιδρύθηκε από τους Ιησουίτες κατά την
άφιξη τους στη Βοημία το 1556 και έχει μεγάλη και πλούσια



ιστορία. Μπορείτε να δείτε την μπαρόκ βιβλιοθήκη και τον
αστρονομικό πύργο. Περιπλανηθείτε στην πλούσια αγορά της
πόλης, με τα υπέροχα κρύσταλλα, επισκεφτείτε το μουσείο
φυσικής ιστορίας, την εθνική πινακοθήκη και πολλά άλλα
ενδιαφέροντα σημεία στην ρομαντική Πράγα.

6η Μέρα | Πράγα – Μπρατισλάβα - Πτήση επιστροφής.

Πρωινό και ξεκινάμε εκδρομή για την πόλη της
Μπρατισλάβας ,άφιξη στην γραφική πρωτεύουσα της
Σλοβακίας. Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια με
τα παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το άγρυπνο
«βλέμμα» του κάστρου, θα σε ταξιδέψει πίσω στους
μεσαιωνικούς χρόνους . Η περιπλάνηση στην Παλαιά Πόλη
θα ξεκινήσει από τις οδούς Michalska Venturska, με τις
αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά μπαρόκ κτήρια. Στη
συνέχεια και αφού περιπλανηθούμε σε όλα τα στενά του
κέντρου, σειρά έχει η Πύλη του Αγίου Μιχαήλ (Michalska
Brana), η μοναδική από τις τέσσερις πύλες της μεσαιωνικής
πόλης που διασώζεται έως σήμερα και αποτελεί ορόσημο της
Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δούμε το «Σημείο
Μηδέν», απ’ όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις με
τις άλλες πρωτεύουσες του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και
ιδιόμορφα μπρούτζινα αγάλματα που ξεπετάγονται στις πιο
παράξενες τοποθεσίες της πόλης. Ελεύθερος χρόνος .Στην
συνέχεια αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας.
, από όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής.

 

Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι
ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία
ξενάγηση.

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίασης
ακουστικών για τις ξεναγήσεις στις οποίες απαιτείται
εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά.

 

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19: 20€. Ζητήστε
αναλυτικότερες πληροφορίες.

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

 

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον
πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να
ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο /



ταυτότητα , πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό
εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες
σας και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο
βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα
πρέπει λοιπόν να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης
εάν θα έχετε σε μετακινήσεις εκτός προγράμματος
εκδρομής
Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε
αφορά κλήσεις, είτε δεδομένα ,καθώς το κόστος είναι
υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από Σκόπια και
Σερβία. Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας
(Comsote,Vodafone,κτλ). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν
κλήσεις μέσω internet
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες
Mastercard και Visa. Για προμήθειες τραπεζών
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα
σχετικώς και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ,την
κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα 
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή
αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε
συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας
προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να
συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται η
εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι
υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς μια πρόταση και
δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται
ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την
πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει
σχετικής νομοθεσίας για τα ωράρια των οδηγών) σε
τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ,
φαγητό και τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα
σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο δρόμο.
Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη.
Σε πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις
καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση
τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι δυνατή η
απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και
αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους
υγειονομικούς κανόνες της χώρας που
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα
έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά.
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Τιμοκατάλογος

 ΠΡΑΓΑ - 1 Αναχωρήσεις

Αναχώρηση Πακέτο
Ξενοδοχείο

 
30 Δεκ 2022

 Πράγα - Δρέσδη - Κάρλοβι Βάρι - Τσέσκυ Κρούμλοβ 6 ΗΜ

 Ambiance 4* - πρωϊνό

Τιμή:  440,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 295,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  240,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 Πράγα - Δρέσδη - Κάρλοβι Βάρι - Τσέσκυ Κρούμλοβ 6 ΗΜ

 Ramada city center 4* - πρωϊνό

Τιμή:  535,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 295,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  295,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE

 Πράγα - Δρέσδη - Κάρλοβι Βάρι - Τσέσκυ Κρούμλοβ 6 ΗΜ

 Grandior 5* - πρωϊνό



  

 

Τα αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines με αποσκευή
23Kg  + Χειραποσκευή 8kg για κάθε άτομο.

Τα αεροπορικά εισιτήρια με  RYANAIR περιλαμβάνεται 1
προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα/backpack) και 1
χειραποσκευή έως 10kg.

Πέντε  (5) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχείο που αναγράφονται
στον τιμοκατάλογο μας.

Πρωινό καθημερινά.

Έμπειρος συνοδός- αρχηγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.

Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.

Φόροι, Επίναυλοι Καυσίμων και ΦΠΑ: 145,00 €

Παροχές
 

 

Περιλαμβάνονται  
 

 

  

Δεν περιλαμβάνονται  
 

Τιμή:  640,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 295,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  330,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE



  

 

 

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων και ΦΠΑ: 145€.

Check points & Δημοτικοί φόροι: 10€.

Προαιρετική εκδρομή στην Δρέσδη: Ενήλικας 70€ & το παιδί 2-
12 ετών: 45€.

Προαιρετική εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλοβ: Ενήλικας 60€ &
το παιδί 2-12 ετών: 35€ .

 

Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο στο αναλυτικό
πρόγραμμα.

 

Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους
και γενικά όπου απαιτείται.

Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού
λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες
πληροφορίες.

  

 

 

 

Ωράρια Πτήσεων
Ημερομηνία

Αναχώρησης
Αεροπορική

Εταιρεία
Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

30/12/2022

 
AEGEAN
AIRLINES

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΑ 18:45 20:00

       
 

 

Ημερομηνία
Επιστροφής

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

04/01/2023
 

RYANAIR
 

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17:55 20:40

       

 

 



 

 

 

 

 

 


