Βερολίνο

5 ημέρες
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΔΡΕΣΔΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και πτήση για Πράγα.
Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο. Ξεκινάμε για Ανατολική
Γερμανία, όπου θα απολαύσουμε μία υπέροχη διαδρομή
περνώντας από την πρωτεύουσα της Σαξονίας την Δρέσδη (150
km) χτισμένη στους όχθες του ποταμού Έλβα με την φημισμένη
όπερα Zemper, το αναγεννησιακό παλάτι Rezidenschloss, το
επιβλητικό μπαρόκ Zwinger- τμήμα των βασιλέων της Σαξονίας
με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα
το μουσείο των παλαιών δασκάλων ζωγράφων, θα δούμε τις
πανέμορφες εκκλησίες και αυτά είναι μόνο από τα μερικά
στοιχεία της επιβλητικής πόλης που δίκαια αποκαλείται σήμερα
η Φλωρεντία του Βορρά. Συνεχίζουμε για το Βερολίνο(180km).
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης μέσα από την αρμονική
συνύπαρξη της ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής
θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την
τωρινή εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου. Από την πύλη του
Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται
τα μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού
ρεαλισμού από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ
κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια
του τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού
πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου
απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τιεργκατεν.
Μπορείτε να ψωνίσετε στα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου
που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται κυρίως
κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή
δρόμους όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurstendam, στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό
πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της
οδού Kurfustendam. Οι Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό από
αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο του και το πολυτελές
Quartier 206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη. Χρόνος ελεύθερος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Πράγα

Πράγα-Βερολίνο
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αρχίζουμε την ξενάγηση στην πανέμορφη χρυσή Πράγα των εκατό πύργων ξεκινώντας
από την καστρούπολη Χραντσανι. Θα περπατήσουμε στο κάστρο των βασιλιάδων της
Βοημίας και αργότερα της αυτοκράτειρας της Αυστρο-Ουγγαρίας Μαρίας Θηρεσίας
που σήμερα πλέον χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο. Θα θαυμάσουμε την γοτθική
εκκλησία του Αγ.Βίτου με τα πανέμορφα βιτρώ, το θησαυροφυλάκιο με το στέμμα και
το μαυσωλείο των βασιλιάδων, το χρυσό δρομάκι των αλχημιστών, την βασιλική του Αγ.
Γεωργίου και έτσι αφήνοντας την Μala Strana (μικρή πλευρά) φτάνουμε στην περίφημη
γραφική πέτρινη γέφυρα του Καρόλου IV. Συνεχίζουμε στην παλιά πόλη όπου θα δούμε
το παλιό δημαρχείο με το περίφημο αστρονομικό ρολόι, μοναδικό στο είδος του,
την πλατεία με τα όμορφα καφέ γεμάτα κόσμο, καθώς επίσης θαυμάσια ανάκτορα
όπως του Κίνσκι, την εκκλησία του Αγ. Νικολάου και την ακόμη παλιότερη εκκλησία
της Παναγίας του Τιν. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά με τα γνωστά κρύσταλλα
Βοημίας, πορσελάνες, σουβενίρ και πολλά άλλα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση για μια ρομαντική κρουαζιέρα με δείπνο ή παρακολούθηση
παράστασης του Μαύρου Θεάτρου.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην υπέροχη πόλη για να απολαύσετε την φημισμένη
αγορά, να δοκιμάσετε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις και να περπατήσετε στην
περίφημη πλατεία με το ρολόι. Μπορείτε επίσης να επισκευθείτε το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας, την Εθνική Πινακοθήκη ή το ζωολογικό κήπο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο.
Πτήση επιστροφής.

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση από το Βερολίνο
για εκδρομή στο Πότσνταμ (30km) την επίσημη πρωτεύουσα
των Πρώσων βασιλιάδων της Γερμανίας. Θα δούμε τα θρυλικά
ανάκτορα Σαν Σουσί του Κάιζερ Γουλιέλμου με τους θαυμάσιους
κλιμακωτούς κήπους, το ιστορικό ανάκτορο Σεσιλιένχοφ όπου
υπογράφτηκε η Συνθήκη των Τριών Δυνάμεων και την Ολλανδική
συνοικία. Αναχώρηση για την Πράγα (350km). Άφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για βραδυνό περίπατο στην
εορταστικά στολισμένη πόλη. Διανυκτέρευση.

Δρέσδη

ΠΡΑΓΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Ημέρες

Αναχ.

Σελ. 18

Ξενοδοχείο Βερολίνου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Ξενοδοχείο Πράγας

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλινο

Αερ. Εταιρία

ASTRA AIRLINES
5

23 /12

*

BERLIN BERLIN 4* plus

ΙΝΤΕRNATIONAL 4*

379

175

485

23/12 AZI840
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ 04.00 - 05.15
27/12 AZI841
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 16.45 - 20.00
ASTRA AIRLINES

5

30 /12

*

WYNDHAM EXCELSIOR 4*

IRIS EDEN 4*

485

295

599

30/12 AZI840
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ: 11.45 - 13.00
3/1 AZI841
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 19.00 - 22.15
ASTRA AIRLINES

5

3/1

*

BERLIN BERLIN 4* plus

ΙΝΤΕRNATIONAL 4*

425

259

565

3/1 AZI840
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ: 15.45 - 16.50
7/1 AZI841
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 23.45 - 02.40

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε. - Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,
4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν)
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 12ε 5ΗΜ - 14ε 6ΗΜ - 16ε
7ΗΜ - 20ε 8ΗΜ - 23ε 9ΗΜ - 28ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω
ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να
φύγει άμεσα.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant
και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι
καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Προσοχή στα ταξίδια με Ryanair /WizzAir/ Easy Jet στις σημειώσεις που αναφέρονται στις χειραποσκευές αποσκευές.
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με
άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ: ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 15Ε ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ

