Στην ΠΡΑΓΑ Like a Local
Παρέα με τoν Insider
Mini Groups – Tailor Made εμπειρία – Κρυφές Γωνιές

Απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines για Πράγα
23 - 27 Δεκεμβρίου 5 ημέρες

με 695 € / άτομο (συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων 145 € )

Highlights του ταξιδιού:











Απευθείας πτήσεις για την Πράγα με τη σιγουριά και την εγγύηση των τακτικών πτήσεων της Aegean Airlines.
Μικρό σε μέγεθος group (20 άτομα)
Μακριά από άγχος, ταλαιπωρία και άσκοπες καθυστερήσεις που υπάρχουν στα μεγάλα groups.
Επιλογή από 2 ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης .
Υπηρεσία Insider που θα βρίσκεται στο ταξίδι για να σας εξυπηρετήσει σε ότι χρειαστείτε.
Εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις και περιηγήσεις χωρίς βιασύνη και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη.
Συμπεριλαμβάνονται οι είσοδοι στους χώρους της Καστρούπολης για πιο ενδελεχή ξενάγηση της περιοχής.
Παρακολούθηση παράστασης Μαύρου Θεάτρου (περιλαμβάνεται στην τιμή)
1 γεύμα σε τοπικό εστιατόριο της Πράγας και 1 γεύμα σε τοπικό εστιατόριο του Κάρλοβυ Βάρυ.
Ρομαντική κρουαζιέρα στο Μολδάβα με καφέ και γλυκό.

Mini Sized Groups (Μικρού μεγέθους group):
Η φιλοσοφία μας είναι απλή. Ένα μικρό σε μέγεθος group μπορεί να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την
προσωπική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. Tα εορταστικά groups μας στην Πράγα, θα αποτελούνται από
maximum 20 συμμετέχοντες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την προσωπική εξυπηρέτηση του
ταξιδιώτη. Επίσης αποφεύγουμε τυχόν άσκοπες αναμονές στα check-in των ξενοδοχείων η στα αξιοθέατα,
γιατί το group κινείται υπό τις οδηγίες του Ιnsider και είναι πιο συμπαγές και ευέλικτο. Με λίγα λόγια
γινόμαστε όλοι μια όμορφη παρέα, που σκοπό έχει να περάσει όσο το δυνατόν ομορφότερα στο ταξίδι.
Έλατε κι εσείς στην παρέα μας και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ζήσετε μια
μοναδική αξέχαστη εμπειρία.

Insider Highlight:
Στο ταξίδι σας, σας παρέχουμε υποστήριξη με τον Ιnsider , έτσι ώστε να έχεις κάποιον να σου δώσει όλες
τις απαντήσεις που χρειάζεσαι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου. Μη περιμένεις στη reception του
ξενοδοχείου για να πάρεις πληροφορίες και δεν χρειάζεται πλέον να ρωτάς τον σερβιτόρο στο πρωινό
σου, για ότι αφορά το ταξίδι σου. Απλά μίλα με τον Ιnsider σου οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις.
Επιπλέον ο Ιnsider θα μοιραστεί μαζί σου όλες τις γνώσεις του πάνω στον προορισμό για να σου δώσει τη
δυνατότητα να ζήσεις ένα ξέγνοιαστο ταξίδι, μακριά από άγχη και ταλαιπωρία. Επίσης θα σας ξεναγήσει σε
όλα τα σημεία που προβλέπει το πρόγραμμα και θα σιγουρευτεί πως το μικρό σε μέγεθος group έχει γίνει
μια ‘’παρέα’’ και απολαμβάνει τις μοναδικές ομορφιές της πόλης.

Η Insider μας στην Πράγα : κα KATERINA MARKOVA
Είμαι η Katerina Markova και ασχολούμαι με το χώρο του τουρισμού από το 1996. Ξεκίνησα ως
αντιπρόσωπος του τσέχικου τουριστικού οργανισμού FISCHER στο εξωτερικό και εργάστηκα σε διάφορες
χώρες του κόσμου, μεταξύ άλλων και η Ελλάδα. Η Ελλάδα όπως είναι φυσικό με κέρδισε και έχω αποκτήσει
μία πανέμορφη οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Ο χρόνος μου μοιράζετε πλέον μεταξύ Τσεχίας και Ελλάδας.
Από το 2000 απέκτησα άδεια επίσημου ξεναγού καθώς και διεθνές πτυχίο γλωσσομάθειας και αυτό του
διερμηνέα. Εγώ και η ομάδα μου, σας περιμένουμε στην Πράγα, για να σας δείξουν όλες τις ομορφιές της
ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

Τιμές συμμετοχής κατά άτομο & Παροχές
Aναχώρηση

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Special
Price έως
21/11

Kανονική
τιμή από
21/11

Παιδική
τιμή 2-12
ετών

Επιβ.
Μονόκλινου

Αερ.
Εταιρεία/Πτήσεις

Ibis Old Town
Aegean Airlines
Πρωινό
735 €
235 €
120 €
695 €
3* Sup.
Θεσ/νίκη-Πράγα
23/12
Century Old
Α3 596 10.40-11.45
5 ημέρες
Town MGallery
Πρωινό
795 €
235 €
160 €
Πράγα - Θεσ/νίκη
750 €
Α3 597 15.45-18.45
By Sofitel 4*sup.
*Ένα ταξίδι…μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (145 €)
Περιλαμβάνονται :
 Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις & Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.
 Μία αποσκευή 23kg κατά άτομο και μία χειραποσκευή 8 kg κατά άτομο.
 Μεταφορές από το αεροδρόμιο της Πράγας στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.
 Διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό καθημερινά.
 Ξενάγηση Καστρούπολης – Παλιάς Πόλης – Νέας πόλης. (Περιλαμβάνονται οι είσοδοι στην Καστρούπολη)
 Ημερήσια εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ και στο Ζυθοποιείο Κρουσόβιτσε με εμπειρία γευσιγνωσίας.
 2 γεύματα (1 στην ξενάγηση πόλης και ένα στο Κάρλοβι Βάρι)
 Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Αλχημείας.
 Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν όπου αναφέρεται στο παρακάτω πρόγραμμα.
 Ρομαντική Κρουαζιέρα στο Μολδάβα με καφέ & γλυκό διάρκειας 1 ώρας.
 Συνοδεία του group και ξεναγήσεις περιηγήσεις από τον Insider, ο οποίος θα βρίσκεται με το group καθ’όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
 Ασφάλιση αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται :
 Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς χώρους κτλ. ( εκτός από αυτά που περιλαμβάνονται.
 Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόμενο.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού
1η ημέρα 23/ΔΕΚ : Πτήση για Πράγα – Ξενάγηση στην Καστρούπολη της Πράγας - Παρακολούθηση
κονσέρτου Κλασικής Μουσικής σε Καθολική Εκκλησία της Πράγας.
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Πράγα με την απευθείας πτήση της Aegean Airlines. Με την
άφιξη κιόλας ξεκινάμε την περιήγησή μας στη «χρυσή πόλη», την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Σήμερα θα δούμε, ανάμεσα σε
άλλα, το ανάκτορο Σβάρτσενμπεργκ και το Ανάκτορο της Αρχιεπισκοπής. Θα καταλήξουμε στο Κάστρο, όπου θα
επισκεφτούμε τον εντυπωσιακό γοτθικό Καθεδρικό ναό του Αγ. Βίτου, το Παλιό Βασιλικό Παλάτι, τη ρομανική βασιλική
του Αγ. Γεωργίου και το Δρομάκι των Αλχημιστών. (Περιλαμβάνεται στην τιμή το εισιτήριο εισόδου.) Θα ακολουθήσει
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ σας προτείνουμε
να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία, να παρακολουθήσετε ένα κονσέρτο Κλασικής Μουσικής σε Καθολική Εκκλησία της
Πράγας. Είναι σίγουρα μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη
ης

Θετικά σημεία της 1 ημέρας :
 Απευθείας πτήσεις για Πράγα με τη σιγουριά των τακτικών απευθείας πτήσεων της AEGEAN AIRLINES .
 Το μικρό σε μέγεθος group εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
 Ξενάγηση από την Insider, η οποία θα σας δώσει την πραγματική εικόνα της Καστρούπολης, αφού είμαστε το
μοναδικό γραφείο όπου περιλαμβάνεται η είσοδος για πιο ενδελεχή ξενάγηση της περιοχής.
 Θαυμάστε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου.
 Θαυμάστε το Παλιό Βασιλικό Παλάτι.
 Δείτε την μοναδική ρομανική Βασιλική του Αγ. Γεωργίου.
 Εξερευνήστε το δρομάκι των Αλχημιστών.
 Γευματίστε σε τοπικό εστιατόριο της Πράγας (Περιλαμβάνεται στην τιμή συμμετοχής)
 Παρακολουθήστε ένα μοναδικό κονσέρτο κλασικής μουσικής, σε μια καθολική εκκλησία της Πράγας.
Σημειώσεις :
- Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 4 ώρες.
- Φορέστε ζεστά ρούχα και φροντίστε να βάλετε άνετα παπούτσια για να απολαύσετε την περιπατητική ξενάγηση.
-Casual νυχτερινό ντύσιμο για την παρακολούθηση του κονσέρτου κλασικής μουσικής.
- Το αεροδρόμιο της Πράγας απέχει 17 χιλιόμετρα περίπου από την πόλη.
- Η μεταφορά από το αεροδρόμιο της Πράγας γίνεται με τουριστικό λεωφορείο και η ξενάγηση στην Καστρούπολη
είναι περιπατητική.

2η ημέρα 24/ΔΕΚ : Prague Walking tour - Ξενάγηση στην Παλιά Πόλη (Stare Mesto) και στη Νέα Πόλη
(Nove Mesto)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για τη δεύτερη φάση της γνωριμίας μας με την ιστορική Πράγα. Θα ξεκινήσουμε από το λεγόμενο
"Μικρό μέρος" (Μάλα Στράνα), μία από τις πέντε ιστορικές συνοικίες της Πράγας, με την εκκλησία του Αγ. Νικολάου, το
νησί Κάμπα με το καναλάκι «του διαβόλου». Θα διασχίσουμε την περίφημη μεσαιωνική Γέφυρα του Καρόλου με τα 30
αγάλματα. Συνεχίζοντας θα καταλήξουμε στην Παλιά Πόλη. Πλατεία της Παλιάς Πόλης με το γνωστό Αστρονομικό Ρολόι
να μαγνητίζει τα βλέμματα χιλιάδων επισκεπτών… Μεταξύ άλλων, θα δούμε το άγαλμα του Γιαν Χους που δεσπόζει στην
πλατεία, την επιβλητική Παναγία του Τυν και τις ιππήλατες άμαξες να πηγαινοέρχονται σε ένα παραμυθένιο σκηνικό. Και
φυσικά η θρυλική Πλατεία του Βέντσεσλας, στην Νέα Πόλη, όπου έγιναν πολλά ιστορικά γεγονότα. Στη συνέχεια
ελεύθερος χρόνος στη διάθεση σας.
ης

Θετικά σημεία της 2 ημέρας :
 Aπολαμβάνεται την πραγματική εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης σε μια ξενάγηση με τα πόδια.
 Το μικρό σε μέγεθος group εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
 Ξενάγηση από την Insider, η οποία θα σας δώσει την πραγματική ‘’μεγάλη’’ εικόνα της πόλης.
 Περιπλανηθείτε στο Μικρό Μέρος (Mala Strana)
 Θαυμάστε τη μοναδική Γέφυρα του Καρόλου.
 Απολαύστε την ξενάγηση στην Παλιά Πόλη με το Αστρονομικό Ρολόι και την Παναγία του Τυν να δεσπόζουν.
 Περιπλανηθείτε στην θρυλική πλατεία Βέντσεσλας στη Νέα Πολη και ακούστε την Insider να σας εξιστορεί τα
ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν εδώ.
Σημειώσεις :
- Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 5 ώρες.
Φορέστε ζεστά ρούχα και φροντίστε να βάλετε άνετα παπούτσια για να απολαύσετε την περιπατητική ξενάγηση.

3η ημέρα 25/ΔΕΚ : Ημερήσια εκδρομή στο Διαμάντι της Βοημικής επαρχίας, το Τσέσκυ Κρούμλοβ
(προαιρετική εκδρομή)
Σήμερα έχετε ελεύθερη ημέρα για να θαυμάσετε και από μόνοι σας τις ομορφιές της πόλης. Για όσους επιθυμούν
προαιρετικά μπορούν να συμμετέχουν στην εκδρομή μας στην ολοήμερη εκδρομή στο «διαμάντι» της βοημικής επαρχίας, το
μεσαιωνικό/αναγεννησιακό Τσέσκυ Κρούμλοβ. Χτισμένη ανάμεσα στους μαιάνδρους του ποταμού Μολδάβα, η γραφική
πόλη με τα στενά σοκάκια, τα εξαιρετικά διατηρητέα κτήρια, τα γεφύρια και το δεύτερο μεγαλύτερο κάστρο της χώρας (μετά
την Πράγα), δεν μπήκε άδικα στη λίστα των μνημείων της UNESCO. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη, θα γνωρίσουμε όλες τις
γωνιές της, θα δούμε ανάμεσα στ’ άλλα τον Σκεπαστό Διάδρομο, το παλιό Ζυθοποιείο (σήμερα Κέντρο Έγκον Σίλε), τον
Αγ. Βίτο για να καταλήξουμε στο πραγματικά παραμυθένιο Κάστρο με τη μυστηριώδη ιστορία. Αφού περιηγηθούμε σε όλα
τα προαύλια του, θα απολαύσουμε μια μοναδική θέα πάνω στη πόλη! Στον ελεύθερο χρόνο προτείνουμε πέστροφα σε μια
από τις γραφικές ψαροταβέρνες, ξύλινα παιχνίδια και ένα πέρασμα από το κατάστημα Kohinoor με τα πασίγνωστα
μολύβια… Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην Πράγα. Για το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε στην μεσαιωνική
βραδιά, όπως διασκέδασαν εκείνες τις εποχές… ή ακούστε τζαζ σε ένα από τα πολλά τζαζ κλαμπ της πόλης.
ης

Θετικά σημεία της 3 ημέρας :
 Το μικρό σε μέγεθος group εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
 Ξενάγηση από την Insider, η οποία θα σας μεταδώσει όλη την ομορφιά της πανέμορφης πόλης.
 Δείτε τον Σκεπαστό Δρόμο & το Παλιό Ζυθοποιείο.
 Θαυμάστε τον Άγιο Βίτο και το Κάστρο και απολαύστε τη μοναδική θέα.
 Γευματίστε στις όμορφες ψαροταβέρνες τη πόλης.
 Διασκεδάστε το βράδυ στην Πράγα…..σαν να είστε στο Μεσαίωνα.
Σημειώσεις :
- Η διάρκεια της εκδρομής είναι περίπου 10 ώρες. Απαραίτητη συνθήκη για την πραγματοποίηση της προαιρετικής
εκδρομής είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 16 ατόμων.
- Φορέστε ζεστά ρούχα και φροντίστε να βάλετε άνετα παπούτσια για να απολαύσετε την περιπατητική ξενάγηση.
-Casual νυχτερινό ντύσιμο για τη διασκέδαση στη μεσαιωνική βραδιά.
- Η Πράγα απέχει από το Τσέσκυ Κρούμλωβ 180 χιλιόμετρα.
- Το κόστος της συμμετοχής στην προαιρετική εκδρομή είναι 50 € και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με την
εγγραφή σας.

4η ημέρα 26/ΔΕΚ : Ημερήσια εκδρομή στην αριστοκρατική Λουτρόπολη Kάρλοβυ Βάρυ – Επίσκεψη
στο ζυθοποιείο Κρουσόβιτσε – Παρακολούθηση παράστασης Μαύρου Θέατρου της Πράγας.
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την προγραμματισμένη μας εκδρομή στην αριστοκρατική λουτρόπολη του
Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από μια όμορφη διαδρομή δύο περίπου ωρών και διασχίζοντας τμήματα των Βοημικών δασών, θα
καταλήξουμε στην περίφημη λουτρόπολη. Η πρώτη μας στάση θα γίνει στο ζυθοποιείο Κρουσοβιτσε, όπου θα
παρακολουθήσουμε στο αυθεντικό περιβάλλον του ζυθοποιείου, πως παράγεται η Τσέχικη μπίρα. Κτισμένο στις όχθες του
μικρού ποταμού Τέπλα και κρυμμένο σε μια καταπράσινη (ίσως και κατάλευκη…) κοιλάδα της περιοχής, το Κάρλοβυ Βάρυ
εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του όψη, τα μοναδικά κτήρια της εποχής του αρτ-νουβό, τις περίφημες «κολονάντες»
(περιστύλια) – που στεγάζουν τις θερμές ιαματικές πηγές και τον θερμοπίδακα. Αγαπημένη πόλη στους αριστοκρατικούς και
καλλιτεχνικούς κύκλους όλης της Ευρώπης εδώ και τρεις αιώνες με επιφανείς «θαμώνες», από τους Γκαίτε και Σίλερ, μέχρι
τον Μπετόβεν και τον Τσάρο της Ρωσίας. Αφού περιηγηθούμε στα αξιοθέατα της πόλης, θα ακολουθήσει ελεύθερος χρόνος
και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Μετά το γεύμα αναχωρούμε για την Πράγα. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε μια από τις
τρεις καλύτερες παραστάσεις του Μαύρου Θεάτρου.
ης
Θετικά σημεία της 4 ημέρας :
 Το μικρό σε μέγεθος group εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
 Ζήστε την εμπειρία της γευσιγνωσίας στο ζυθοποιείο Κρουσόβιτσε.
 Ξενάγηση από την Insider, στην αριστοκρατική λουτρόπολη του Κάρλοβυ Βάρυ.
 Γευματίστε σε τοπικό εστιατόριο του Κάρλοβυ Βάρυ (Περιλαμβάνεται στην τιμή συμμετοχής)
 Παρακολουθήστε μια μοναδική παράσταση Μαύρου Θεάτρου. (Περιλαμβάνεται στην τιμή συμμετοχής)
Σημειώσεις :
- Η διάρκεια της εκδρομής είναι περίπου 9-10 ώρες.
- Η διάρκεια της παράστασης του Μαύρου Θεάτρου είναι περίπου 1,5 ώρα.
- Φορέστε ζεστά ρούχα και φροντίστε να βάλετε άνετα παπούτσια για να απολαύσετε την περιπατητική ξενάγηση.
-Casual νυχτερινό ντύσιμο για την παρακολούθηση της παράσταση του Μαύρου Θεάτρου.
- Η Πράγα απέχει από το Κάρλοβυ Βάρυ 123 χιλιόμετρα.

5η ημέρα 27/ΔΕΚ : Μουσείο Αλχημείας – Ρομαντική Κρουαζιέρα στο Μολδάβα – Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το ιδιαίτερο Μουσείο της Αλχημείας – εδώ βρέθηκαν τα μυστικά εργαστήρια αλχημιστών
από την εποχή του αυτοκράτορα Ροδόλφου Β’, με τρεις μυστικούς διαδρόμους που οδηγούσαν στην Πλατεία της Παλιάς
Πόλης, στο Κάστρο της Πράγας, αλλά ακόμη και έξω από τα τείχη της Παλιάς Πόλης ως έξοδος διαφυγής! Μετά την
επίσκεψη του μουσείου θα αποχαιρετήσουμε την πόλη των εκτατό πύργων με μια ρομαντική μονόωρη κρουαζιέρα στο
Μολδάβα, απολαμβάνοντας καφέ και γλυκό. Το μεσημέρι μετάβαση στο αεροδρόμιο της Πράγας. Με την πεποίθηση ότι
αποκομίσαμε τις καλύτερες εντυπώσεις για την πόλη και με την αίσθηση μιας όμορφης εκδρομής επιβιβαζόμαστε στην
πτήση της επιστροφής.
ης

Θετικά σημεία της 5 ημέρας :
 Το μικρό σε μέγεθος group εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
 Ανακαλύψτε το Μουσείο Αλχημείας.
 Ξενάγηση από την Insider, στο Μουσείο Αλχημείας.
 Ρομαντική κρουαζιέρα στο Μολδάβα με καφέ και γλυκό (Περιλαμβάνεται στην τιμή συμμετοχής)
Σημειώσεις :
- Η διάρκεια της ξενάγηση στο Μουσείο Αλχημείας είναι περίπου 30 λεπτά.
- Η διάρκεια της ρομαντικής κρουαζιέρα στον Μολδάβα είναι περίπου 1 ώρα.
- Φορέστε ζεστά ρούχα και φροντίστε να βάλετε άνετα παπούτσια για να απολαύσετε την περιπατητική ξενάγηση.

ΗΙGHLIGHTS ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Μαύρο θέατρο Metro
Και οι δύο παραστάσεις του θιάσου Μετρο, είναι εμπνευσμένες από
τη σύγχρονη κοινωνία. Οι ανθρώπινες σχέσεις, ιδιαίτερα οι σχέσεις
ανάμεσα στα δύο φύλα, αλλά και η σχέση της ανθρωπότητας με
την καλπάζουσα τεχνολογία, αποδίδονται με τρόπο χιουμοριστικό,
εννίοτε καυστικό αλλά πέρα για πέρα ρεαλιστικό και διασκεδαστικό.
Ο θίασος Μετρο είναι το μόνο μαύρο θέατρο της Πράγας, που
αποκαλύπτει μερικά από τα μυστικά της ιδιαίτερης τέχνης του.
Μετά από κάθε παράσταση υπάρχει μια διαδραστική ενότητα κατά
την οποία οι θεατές μπορούν να δουν τις τεχνικές ορισμένων
ειδικών εφέ που έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της
παράστασης. Έτσι οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν
το ρόλο ενός ηθοποιού του μαύρου θεάτρου επί σκηνής!
Το μαύρο θέατρο θα μιλήσει σε όλους και θα διασκεδάσει τους πάντες, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εθνικότητα.
Στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της παράστασης .
Παραστάσεις: DejaVu, Life is Life

Ρομαντική Κρουαζιέρα στο Μολδάβα με καφέ και γλυκό
Ο ποταμός Μολδάβας είναι σίγουρα αναπόσπαστο μέρος για την
ζωή και την εικόνα της πόλης εδώ και αιώνες. Το ίδιο και τα μικρά
επιβατικά ποταμόπλοια που πλέουν στα ήρεμα νερά του. Ελάτε να
ξαποστάσετε από την πολυκοσμία, να απολαύσετε έναν καφέ με
γλυκό εν πλω και να δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα.
Θα δείτε την ομορφιά του ιστορικού κέντρου της Πράγας από μια
ασυνήθιστη οπτική γωνιά. Την Καστρούπολη με το Κάστρο της
Πράγας, οι επιβλητικοί πυλώνες της Γέφυρας του Καρόλου και το
Εθνικό Θέατρο κτισμένο σε ψευδοαναγεννησιακό ρυθμό - είναι μόνο
μερικά παραδείγματα των αρχιτεκτονικών διαμαντιών της Πράγας
για τους οποίους φημίζεται η πόλη μας.
Στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνεται η ρομαντική κρουαζιέρα στο Μολδάβα με καφέ & γλυκό

Κονσέρτο κλασικής μουσικής στην Εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου
Κονσέρτο στο επιβλητικό εσωτερικό της Εκκλησίας του Αγ.
Φραγκίσκου στην Παλιά Πόλη, που θεωρείται ένα από τα
σημαντικότερα μπαρόκ κτίσματα της Ευρώπης.
Καθισμένοι στα αυθεντικά ξύλινα στασίδια, θαυμάζοντας το
εσωτερικό της πιο όμορφης μπαρόκ εκκλησίας της Πράγας, θα έχετε
την ευκαιρία να ακούσετε έργα διάσημων συνθετών (Ντβόρζακ,
Μπαχ, Μότσαρτ, Σούμπερτ, κ.ά), εκτελεσμένα από νέους
ταλαντούχους καλλιτέχνες.
Οι ακροατές θα απολαύσουν αυθεντικό ήχο του δεύτερου
παλαιότερου μπαρόκ εκκλησιαστικού οργάνου στην Πράγα (του
1702), συνοδεία 1-2 σολιστών.
Προαιρετική υπηρεσία που θα σας προταθεί από την INSIDER.

Μεσαιωνική βραδιά στη Φωλιά της Αράχνης
Φτάνοντας μπροστά στη Φωλιά της Αράχνης του 14ου αιώνα,
τίποτα δεν σε προϊδεάζει για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει...
Η είσοδος στενή και σκοτεινή και μια στριφογυριστή σκάλα σας
κατεβάζει 600 χρόνια πίσω, στα καπηλειά του μεσαίωνα...
Χαμηλός φωτισμός, κεριά, ξύλινοι πάγκοι, προβιές στα καθίσματα...
Κέλτικη ζωντανή μουσική, ρυθμός από τύμπανα, γκάιντες...
Χορεύτριες, λικνίζονται στη μουσική, ανεβαίνουν στα τραπέζια, το
βλέμμα τους προκλητικό, θα χορέψουν με σπαθιά, με φίδια, με
φωτιές... Θαμώνες, άξεστοι, θηριώδεις, ξιφομαχούν και
πυροβολούνται, καλυφθείτε...
Φαγητό απλό, αρκετό, μεζέδες του μεσαίωνα, άφθονη μπύρα ή
κρασί...
Έτσι γλένταγαν τότε... με φασαρία, φωνές, χορό και φαί... Έτσι θα γλεντήσετε κι εσείς σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Ότι
καλύτερο έχει να προσφέρει η μεσαιωνική Πράγα σε διασκέδαση, μια αυθεντική μεσαιωνική βραδιά!!!
Προαιρετική υπηρεσία που θα σας προταθεί από την INSIDER.

Χρυσό σοκάκι
Πρόκειται για τα πιο μικρά σπίτια, που υπάρχουν στην Πράγα, σαν
να ήταν σπίτια για …. νάνους!
Αρχικά το 1597 ο αυτοκράτορας ο Ροδόλφος Β΄ διέταξε να κτιστούν
σπίτια κατά το μήκος των τειχών του Κάστρου για τους φρουρούς
και τις οικογένειες τους. Ο μύθος λέει πως εδώ ζούσαν οι
αλχημιστές του αυτοκράτορα, που προσπάθησαν να τον πείσουν,
πως θα φτιάξουν χρυσάφι από μολύβι, την φιλοσοφική λίθο ή το
ελιξίριο της ζωής. Για αυτό ονομάζεται «οδός των αλχημιστών», αν
και ιστορικά δεν στέκει αυτή η εξήγηση… Οι ιστορικοί λένε, πως
υπήρχαν εδώ εργαστήρια χρυσού εξ' ου και η δεύτερη ονομασία
«χρυσό σοκάκι».
Στο τέλος του 18ου αιώνα ζούσαν εδώ καλλιτέχνες, άνθρωποι
παράξενοι και φτωχοί. Το 1917 περνούσε τον χρόνο του στο σπίτι με αριθμό 22 (της αδελφής του) και ο συγγραφέας Φρανς
Κάφκα. Εδώ έβρισκε την ατμόσφαιρα που ταίριαζε στις νουβέλες του.
Ενδιαφέρον είναι πως τα σπιτάκια κατοικήθηκαν και μέχρι το Β’ παγκόσμιο πόλεμο.
Σήμερα στο ισόγειο υπάρχουν μαγαζάκια με αναμνηστικά, ενώ κάποια σπίτι αναπαριστούν τον τρόπο ζωής παλαιότερων
εποχών: ένα παρουσιάζει το κουτούκι της εποχής, το άλλο εργαστήριο χρυσού και το τρίτο μας δείχνει πως ζούσαν οι
άνθρωποι εδώ στις αρχές του 20ου αιώνα. Στον αμυντικό διάδρομο των τειχών, στο 2ο όροφο, θα δείτε μια συλλογή
πανοπλιών και φορεμάτων της μεσαιωνική ς εποχής.
Για να επισκεφτείτε το σοκάκι τις ώρες που είναι ανοιχτή η έκθεση, τα σπίτια αναπαράστασης και τα μαγαζάκια, υπάρχει
εισιτήριο, ενώ μόλις κλείσουν αυτά, μπορείτε να μπείτε ελεύθερα (εάν θέλετε απλά να ρουφήξετε την ατμόσφαιρα της
εποχής). Δυστυχώς δεν υπάρχει αποκλειστικό εισιτήριο για το Χρυσό σοκάκι και πρέπει να εκδώσετε το εισιτήριο που
καλύπτει όλα τα εσωτερικά του Κάστρου.
Eπισκεπτόμαστε το Χρυσό Σοκάκι στην ξενάγηση της πόλης.

