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ΠΡΑΓΑ ‘’ MΕΣΑΙΩΝΙΚΌ ΠΑΡΑΜΎΘΙ’’
1η ημέρα : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ (Ξενάγηση πόλης – Stare Mesto/ Nove Mesto )
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Πράγα. Άφιξη και
ξενάγηση Παλιάς πόλης της Πράγας – μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς
πόλης (Staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι,
το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το
Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Vaclavske
namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε
στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα των αγίων. Ελεύθερο
απόγευμα. Το βράδυ συνιστούμε να επισκεφτείτε κάποιο από τα φημισμένα τζαζ
κλαμπ με ζωντανή μουσική, και σίγουρα να δοκιμάσετε και μια από τις εξαιρετικές
τσεχικές μπύρες.

5η ημέρα : ΠΡΑΓΑ (Ελεύθερη ημέρα ) – Πτήση επιστροφής
Πρωινό και ελεύθεροι στην αγορά της πόλης για τις τελευταίες βόλτες και αγορές
σας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Πράγας όπου θα
πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Στην 4ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιούνται η 5η ημέρα του προγράμματος.

2η ημέρα : ΠΡΑΓΑ – ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ –ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ ΜΕ
ΓΕΥΜΑ - ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΗ –
ΘΡΥΛΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ – ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΤΟ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ.
Πρωινό και ξενάγηση Καστρούπολης και Κάστρου – μεταξύ άλλων θα δούμε το
μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την
Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου
Βίτου,το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Στο τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε
από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει 2ωρη
κρουαζιέρα με γεύμα. (προαιρετικά). Το απόγευμα θα απολαυσουμε μια πεζή
ξενάγηση στο κέντρο της πόλης ξεκινώντας με ένα ποτήρι ζεστού κρασιού στην
χριστουγεννιάτικα στολισμένη πλατεία της παλιάς πόλης. Συνεχίζουμε προς το πίσω
μέρος του παραμυθένιου ναού της Παναγίας του Τυν όπου επισκεπτόμαστε την
γραφική πλατεία ψαραγοράς και στη συνέχεια προχωρούμε μέσα από τα γραφικά
δρομάκια προς την οδό Τσέλετνα, όπου επισκεπτόμαστε το μουσείο σοκολάτας
για μια ζεστή σοκολάτα. Συνεχίζουμε προς την πλατεία φρουταγοράς περνώντας
μπροστά από παλαιότερο κυβιστικό κτήριο της Πράγας, το σπίτι της μαύρης
Παναγίας. Αφού επισκεφθούμε το Θέατρο Σταβόβσκε, (γνωστό για την πρεμιέρα του
έργου «Don Giovanni” που παρουσίασε ο Μότσαρτ το 1787), το άγαλμα της αγνής
πίστης και την γοτθική έδρα του πανεπιστημίου του Καρόλου, συνεχίζουμε μέσα
από τα στενά γραφικά δρομάκια προς την μπυραρία «The PUB». Στη μπυραρία
μπορούμε να «αυτό…σερβιριστούμε» και να απολαύσουμε την καλύτερη μπύρα
της Τσεχίας (κατά πολλούς την καλύτερη στον κόσμο) και πρώτη μπύρα τύπου
«Lager» που παρασκευάστηκε στον κόσμο, την Pilsner Urquell. Συνεχίζουμε μέσα
από τα γραφικά δρομάκια προς το άγαλμα του Καρόλου IV στην αρχή της γέφυρας
του Καρόλου, όπου μπορούμε να φωτογραφίσουμε την υπέροχη θέα με φόντο το
φωτισμένο κάστρο της Πράγας. Προχωρούμε και πάλι μέσα από τα στενά δρομάκια
προς το ναό της Βηθλεέμ, για να καταλήξουμε – για φαγητό και ποτό - στην πλέον
κλασσική καφετέρια της Πράγας, το «Λούβρο», όπου καλλιτέχνες, επιστήμονες,
λόγιοι και συγγραφείς απολάμβαναν τον καφέ και το γλυκό τους, ανάμεσά τους
και οι Άλμπερτ Αϊνστάιν, Φραντζ Κάφκα και Κάρελ Τσάπεκ. Η καφετέρια «Louvre»
προσφέρει ένα πλούσιο μενού τοπικής και διεθνής κουζίνας συνοδευόμενο με
μεγάλη ποικιλία αλκοολούχων και μη ποτών, καφέ και φυσικά γλυκών εδεσμάτων.
Για το βράδυ σας προτείνουμε μια μοναδική παράσταση του ξακουστού Μάυρου
Θεάτρου της Πράγας.
3η ημέρα : ΠΡΑΓΑ – ΔΡΕΣΔΗ (150 +150 χλμ)
Για σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στην ιστορική πρωτεύουσα
της Σαξονίας, την αποκαλούμενη και «Φλωρεντία» λόγω της αναγεννησιακής
της αύρας, του πολιτισμού και των μνημείων της, χτισμένη στις όχθες του Έλβα.
Καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου
και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της μορφή, χάρη στο ενδιαφέρον των
κατοίκων της που επιθυμούν να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν στο μεσαίωνα.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η ημέρα : ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ (130+130 χλμ.)
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την ολοήμερη εκδρομή στη λουτρόπολη του
Καρόλου , το Κάρλοβι Βάρι. Κτισμένο κατά μήκος του ποταμού Τέπλα αποτέλεσε
αγαπημένο προορισμό προσωπικοτήτων όπως ο Μέγας Πέτρος, η Μαρία Θηρεσία,
ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και επιστροφή στην
Πράγα. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά να παρακαλουθήσετε μία
μοναδική παράσταση του φημισμένου μαύρου θεάτρου της Πράγας.
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Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Νόμισμα : Τσέχικη Κορώνα (CZK) . 1
ΕΥΡΩ = 26 CZK
Αλλαγή νομισμάτων γίνεται στις τράπεζες,
ανταλλακτήρια συναλλάγματος και στις
ρεσεψιόν των ξενοδοχείων

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ : Η Τσεχία είναι μία ώρα
πίσω από την ώρα της Ελλάδας
Τηλέφωνο: Από Τσεχία σε συμβατό
τηλέφωνο: 0030 +
κωδικός περιοχής + αριθμός τηλεφώνου,
π.χ. 0030 2310 288300
Από Τσεχία σε κινητό: 0030 + αριθμός του
κινητού, π.χ. 0030 6972 123456
Από Ελλάδα στην Τσεχία: 0042 + κωδικός
περιοχής + αριθμός τηλεφώνου
Ρουχισμός: Αδιάβροχο, ομπρέλα,
χαμηλά και αδιάβροχα παπούτσια για
άνετο περπάτημα , ζεστά ρούχα και
γενικά ποικιλία ρούχων
Γλώσσα: Τσέχικα
Βασικές γνώσεις της γλώσσας:
Ναι
Ano
Όχι
Ne
Ευχαριστώ
Παρακαλώ
Καλημέρα
Καληνύχτα
Γεία σου!

Děkuji
Prosím
Dobré ráno
Dobrou noc
Ahoj

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΑΓΑΣ
Περιγραφή

Φαγητό & Μπύρα στην Πράγα

Η “χρυσή πόλη”, όπως συχνά καλείται η Πράγα, είναι η
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας. Χτισμένη
επί του ποταμού Μολδάβα (Vltava) η Πράγα είχε την
τύχη να μείνει σχεδόν άθιχτη από τους δύο παγκόσμιους
πολέμους με συνέπεια να αποτελεί σήμερα ένα διαμάντι
βγαλμένο από το παρελθόν. Η ιστορία της πόλης
ξεκίνησε από το 200 μ.χ. όταν και πρωτοκατοικήθηκε
από Κελτικά φύλα. Οι χρυσές σελίδες της ιστορίας της
όμως γράφτηκαν από 14ο αιώνα και για τους επόμενους
2 αιώνες όταν και η Πράγμα αποτελούσε σημαντικότατο
εμπορικό κόμβο της κεντρικής Ευρώπης. Σε αυτό το
διάστημα χτίστηκαν πολλά από τα αξιοθέατα της πόλης
όπως η γέφυρα του Καρόλου, ο Καθεδρικός του Αγίου
Βίτου και το παλιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, το
πανεπιστήμιο του Καρόλου. Στην νεότερη ιστορία η Πράγα
έζησε την Κομμουνιστική εποχή που ολοκληρώθηκε με
την βελούδινη επανάσταση το 1989, μετά την πτώση
του τείχους του Βερολίνου. Τα τελευταία χρόνια η
Πράγα γνώρισε μια εκρηκτική ανάπτυξη και σήμερα
αποτελεί ένα σημαντικότατο οικονομικό, πολιτιστικό και
τουριστικό κέντρο. Οι Τσέχοι είναι φιλήσυχοι άνθρωποι
και διακρίνονται για την φιλοξενία τους και οι τιμές που θα
συναντήσετε στην Πράγα, αν και σημαντικά αυξημένες σε
σύγκριση με το παρελθόν, κινούνται σε λογικά επίπεδα.
Το κλίμα στην Πράγα είναι ωκεανικό-ηπειρωτικό με ζεστά
καλοκαίρια και σχετικά κρύους χειμώνες.

Δοκιμάστε το διάσημο Gulas που είναι μια σούπα με
βοδινό και σε αντίθεση με την ουγγαρέζικη εκδοχή του
δεν είναι τόσο καυτερό, το οποίο συνοδεύεται όμως το
ίδιο καλά με άφθονη μπύρα. Άλλα διάσημα πιάτα είναι το
Svickoza na smetane που είναι ψαρονέφρι μαγειρεμένο
με μια γλυκιά σος σε κατσαρόλα, τα λουκάνικα
Utopence που αποτελούν των ιδανικό μεζέ για μπύρα
και τα ζυμαρικά Knedliky και τα τηγανητά Smazeny
syr. Το φαγητό της Τσεχίας είναι λιπαρό, ιδανικό για
τους κρύους χειμώνες της περιοχής, οπότε απαιτεί
προσοχή σε μη συνηθισμένα στομάχια, ειδικά όταν
πρόκειται για το δείπνο. Η μπύρα αποτελεί το εθνικό
πότο και προσφέρεται σε πολύ καλές τιμές. Διάσημες
μπύρες είναι οι Pilsner Urquell και Gambrinus από την
πόλη Plzen, η Budvar και η Bernard που πρόσφατα
ψηφίστηκε ως η καλύτερη μπύρα της χρονιάς.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗ ΠΡΑΓΑ
Clarion Congress Hotel Prague

H

Το Clarion Congress Hotel Prague βρίσκεται
δίπλα στο σταθμό Vysocanska του μετρό
και στεγάζει ένα εμπορικό κέντρο. Οι
επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τις εγκαταστάσεις ευεξίας και το γυμναστήριο
δωρεάν σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.
Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν δωρεάν
ενσύρματο internet και Wi-Fi. Διαθέτουν
κλιματισμό
και
ιδιωτικό
μπάνιο.Το
ξενοδοχείο Clarion φιλοξενεί 3 εστιατόρια
που σερβίρουν γαλλική, τσέχικη και διεθνή
κουζίνα. Απέχει 10 λεπτά με το μετρό από
το κέντρο

5 ΗΜΕΡΕΣ

Hotel Royal Prague
Το Hotel Royal Prague βρίσκεται σε απόσταση 2,3χλμ. από το Εθνικό
Μουσείο της Πράγας στην Πράγα, ενώ διαθέτει δωρεάν Wi-Fi σε όλους
τους χώρους του. Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί επίσης μπαρ. Όλα τα
δωμάτια περιλαμβάνουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά
κανάλια.. Κάθε δωμάτιο έχει ιδιωτικό μπάνιο με δωρεάν προϊόντα
περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών.Το ξενοδοχείο προσφέρει επίσης
υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων. Η Πλατεία Wenceslas και η Πλατεία
της Παλιάς Πόλης απέχουν 2,3χλμ. από το Hotel Royal Prague.

HILTON PRAGUE
Hotel Olympik
Αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή της Πράγας,
100μ. μακριά από ένα γήπεδο γκολφ. Προσφέρει δωμάτια με κλιματισμό,
ιδιωτικό μπάνιο, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και θυρίδα ασφαλείας. Η
πλατεία Wenceslas είναι προσβάσιμη με το μετρό σε 4 στάσεις.

Myo Hotel Caruso
Το Myo Hotel Caruso βρίσκεται στην καρδιά της εβραϊκής συνοικίας, σε
απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από την πλατεία της Παλιάς Πόλης.
Προσφέρει 24ωρη ρεσεψιόν, καθώς επίσης καλαίσθητα και μοντέρνα
δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και δορυφορική τηλεόραση. Τα δωμάτια
συνδυάζουν την αρχιτεκτονική του παλαιού κόσμου με τη μοντέρνα
επίπλωση. Είναι κλιματιζόμενα και περιλαμβάνουν τηλεόραση, μίνι μπαρ
και ιδιωτικό μπάνιο με προϊόντα περιποίησης. Παρέχεται δυνατότητα
κράτησης με ημιδιατροφή, κατόπιν αιτήματος. Η Ισπανική Συναγωγή και
ο σταθμός Staroměstská του μετρό απέχουν 3 λεπτά και λιγότερο από 10
λεπτά αντίστοιχα με τα πόδια από το Hotel Caruso Prague. Η εμπορική
οδός Parizska βρίσκεται 350μ. μακριά. Η διαδρομή για τη Γέφυρα του
Καρόλου διαρκεί 10 λεπτά με τα πόδια.

Το Hilton Prague Hotel βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από
σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της παλιάς πόλης της Πράγας και
το εμπορικό κέντρο Palladium, και προσφέρει άνεση και εξαιρετικές
εγκαταστάσεις. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν
WiFi. Το βραβευμένο Cloud 9 Sky Bar προσφέρει πανοραμική θέα, ενώ
στο εστιατόριο CzecHouse μπορείτε να απολαύσετε παραδοσιακή τσέχικη
κουζίνα με σύγχρονες επιρροές. Το Hilton Prague Hotel βραβεύτηκε ως το
‘’Καλύτερο Ξενοδοχείο στην Τσεχική Δημοκρατία’’ για έκτη συνεχή χρονιά
από το TTG Travel Awards 2013

Adria Hotel Prague
Το Adria Hotel Prague βρίσκεται στην πλατεία Wenceslas, στην καρδιά
του πολιτιστικού, ιστορικού και εμπορικού κέντρου της Πράγας. Διαθέτει
πλήρως κλιματιζόμενα δωμάτια με δορυφορική τηλεόραση και μίνι μπαρ.
Στη μοναδική τραπεζαρία του Triton Restaurant που θυμίζει σπήλαιο με
σταλακτίτες, μπορείτε να απολαύσετε αξέχαστα δείπνα. Στο lobby bar και
στο καλοκαιρινό αίθριο σερβίρονται κοκτέιλ. Το Luna Cigar Club προσφέρει
μεγάλη ποικιλία από κουβανέζικα πούρα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα
ημιδιατροφής με μενού 3 πιάτων. Η περιοχή Πράγα 01 είναι υπέροχη
επιλογή για ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για: ιστορία, αρχιτεκτονική και
πολιτισμό.

Hotel Majestic Plaza

Holiday Inn Prague Congress Centre
Το Holiday Inn Prague βρίσκεται λίγα βήματα μακριά από το κάστρο και
πάρκο Vysehrad. Ο σταθμός Vysehrad του μετρό απέχει μόλις 150 μέτρα.
Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα.
Τα δωμάτια διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και θυρίδα
ασφαλείας. Η αίθουσα μασάζ προσφέρει ανατολίτικη διακόσμηση και
μεγάλη ποικιλία από περιποιήσεις μασάζ. Επίσης περιλαμβάνει μικρό
γυμναστήριο.Το Café Restaurant Esprit σερβίρει πιάτα μοντέρνας τσέχικης
και διεθνούς κουζίνας, καθώς επίσης χειμερινό κήπο και βεράντα.Η ιστορική
πλατεία Wenceslas είναι εύκολα προσβάσιμη σε 2 στάσεις με το μετρό.
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Το κομψό Majestic Plaza βρίσκεται στην καρδιά της Πράγας, σε απόσταση
μόλις 300μ. από τη διάσημη Πλατεία Wenceslas. Διαθέτει δωρεάν WiFi στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν
δωρεάν παροχές για καφέ και τσάι. Το ξενοδοχείο Majestic Plaza στεγάζεται
σε 2 ιστορικά κτήρια με 2 διαφορετικά και μοναδικά στιλ: Αρ ντεκό και
Biedermeier.Το εστιατόριο σερβίρει εκλεκτά πιάτα από όλο τον κόσμο, ενώ
το σπα σας προσκαλεί να χαλαρώσετε στη σάουνα και το υδρομασάζ.Η
περιοχή Πράγα 01 είναι υπέροχη επιλογή για ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται
για: ιστορία, αρχιτεκτονική και πολιτισμό.

ΠΡΑΓΑ “ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ”4, 5ηµέρες σελ. 11

Απευθείας πτήσεις για Πράγα

Ξενάγηση πόλης,Καστρούπολη, Δρέσδη, Κάρλοβι Βάρι
Early booking Offer: H προσφορά ισχύει για περιορισµένο αριθµό κρατήσεων!!

Ηµ

5

Αναχ.

19/12

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Early
Booking
Offer

Κανονική
Τιµή σε
δίκλινο

Παιδική Τιµή
σε 2-12 ετών

Επιβάρυνση
µονο/νου

OLYMPIK 4*

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

109 €

139 €

ΔΩΡΕΑΝ

80 €

CLARION CONGRESS HOTEL
PRAGUE 4*

ΠΡΩΙΝΟ

139 €

169 €

ΔΩΡΕΑΝ

90 €

ADRIA 4*

ΠΡΩΙΝΟ

179 €

209 €

ΔΩΡΕΑΝ

155 €

CORINTHIA TOWERS 5*

ΠΡΩΙΝΟ

189 €

219 €

ΔΩΡΕΑΝ

150 €

MYO CAROUSO 4*

ΠΡΩΙΝΟ

289 €

319 €

ΔΩΡΕΑΝ

240 €

ΠΡΩΙΝΟ

299 €

329 €

ΔΩΡΕΑΝ

250 €

CLARION CONGRESS HOTEL
PRAGUE 4*

ΠΡΩΙΝΟ

219 €

249 €

120 €

90 €

OLYMPIK 4*

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

239 €

269 €

120 €

90 €

BESEDA HOTEL PRAGUE 4*

ΠΡΩΙΝΟ

259 €

289 €

120 €

110 €

MAJESTIC PLAZA HOTEL 4*

ΠΡΩΙΝΟ

299 €

329 €

120 €

150 €

GRAND MAJESTIC PLAZA
HOTEL 4*

ΠΡΩΙΝΟ

319 €

249 €

120 €

160 €

GRANDIUM HOTEL PRAGUE
5*(ex. yasmin)

ΠΡΩΙΝΟ

329 €

359 €

120 €

160 €

CLARION HOTEL PRAGUE
OLD TOWN 4*

ΠΡΩΙΝΟ

359 €

389 €

120 €

180 €

K + K HOTEL CENTRAL 4*

ΠΡΩΙΝΟ

379 €

409 €

120 €

180 €

MYO CAROUSO 4*

ΠΡΩΙΝΟ

419 €

449 €

120 €

240 €

ΠΡΩΙΝΟ

429 €

459 €

130 €

250 €

HILTON PRAGUE OLD TOWN
5*

ΠΡΩΙΝΟ

459 €

489 €

120 €

260 €

HOLIDAY INN 4*

ΠΡΩΙΝΟ

119 €

149 €

40 €

75 €

OLYMPIK 4*

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

139 €

169 €

40 €

90 €

ROYAL PRAGUE 4*

ΠΡΩΙΝΟ

169 €

199 €

40 €

100 €

IBIS OLD TOWN 3* SUP

ΠΡΩΙΝΟ

189 €

219 €

40 €

115 €

JURIS INN 4*

ΠΡΩΙΝΟ

199 €

229 €

40 €

135 €

ADRIA 4*

ΠΡΩΙΝΟ

249 €

279 €

40 €

175 €

MYO CAROUSO 4*

ΠΡΩΙΝΟ

299 €

329 €

40 €

140 €

ΠΡΩΙΝΟ

309 €

339 €

50 €

150 €

CLARION CONGRESS HOTEL
PRAGUE 4*

ΠΡΩΙΝΟ

229 €

259 €

ΔΩΡΕΑΝ

195 €

OLYMPIK 4*
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ)

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

279 €

309 €

ΔΩΡΕΑΝ

245 €

NH HOTEL PRAGUE CITY4

ΠΡΩΙΝΟ

289 €

319 €

ΔΩΡΕΑΝ

220 €

CORINTHIA 5*
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ)

ΠΡΩΙΝΟ

379 €

409 €

ΔΩΡΕΑΝ

310 €

987 HOTEL 4*

ΠΡΩΙΝΟ

399 €

429 €

ΔΩΡΕΑΝ

310 €

MYO CAROUSO 4*

ΠΡΩΙΝΟ

439 €

469 €

ΔΩΡΕΑΝ

300 €

MYO HOTEL WENCESLASS
4*SUP

ΠΡΩΙΝΟ

449 €

479 €

ΔΩΡΕΑΝ

310 €

MYO HOTEL WENCESLASS
4*SUP
(NEW ENTRY HOTEL: ΠΡΩΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 29/10/17)

5

23/12

MYO HOTEL WENCESLASS
4*SUP
(NEW ENTRY HOTEL: ΠΡΩΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 29/10/17)

4

27/12

MYO HOTEL WENCESLASS
4*SUP
(NEW ENTRY HOTEL: ΠΡΩΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 29/10/17)

5

30/12

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*

(NEW ENTRY HOTEL: ΠΡΩΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 29/10/17)

Αεροπορική Εταιρία /
Πτήσεις / Φόροι

ELLINAIR
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ELB 160 11.30-12.15
ΠΡΑΓΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ELB 171 14.00-17.10
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 145 €

ELLINAIR
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΡΑΓΑ
ELB 170 05.00-06.10
ΠΡΑΓΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ELB 171 20.00-23.10
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 145 €

ELLINAIR
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΡΑΓΑ
ELB 170 12.00-13.10
ΠΡΑΓΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ELB 171 14.00-17.10
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 145 €

ELLINAIR
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΡΑΓΑ
ELB 170 12.00-13.10
ΠΡΑΓΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ELB 171 14.00-17.10
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 145 €

Ηµ

5

Αναχ.

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Early
Booking
Offer

Κανονική
Τιµή σε
δίκλινο

Παιδική
Τιµή σε
2-12 ετών

Επιβάρυνση
µονο/νου

OLYMPIK 4*

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

159 €

189 €

40 €

95 €

HOLIDAY INN 4*

ΠΡΩΙΝΟ

169 €

199 €

40 €

100 €

JURIS INN 4*

ΠΡΩΙΝΟ

209 €

239 €

40 €

130 €

BELVEDERE 4*

ΠΡΩΙΝΟ

219 €

249 €

40 €

140 €

ROYAL PRAGUE 4*

ΠΡΩΙΝΟ

229 €

259 €

40 €

150 €

ARISTON 4*

ΠΡΩΙΝΟ

239 €

269 €

40 €

150 €

PARK INN BY RADISSON 4*

ΠΡΩΙΝΟ

269 €

299 €

40 €

175 €

ADRIA 4*

ΠΡΩΙΝΟ

309 €

339 €

40 €

210 €

HILTON ATRIUM 5*

ΠΡΩΙΝΟ

319 €

349 €

40 €

215 €

MYO CAROUSO 4* SUP

ΠΡΩΙΝΟ

349 €

379 €

40 €

240 €

MYO HOTEL WENCESLASS
4*SUP
(NEW ENTRY HOTEL: ΠΡΩΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 29/10/17)

ΠΡΩΙΝΟ

359 €

389 €

50 €

250 €

03/01

Αεροπορική Εταιρία /
Πτήσεις / Φόροι

ELLINAIR
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΡΑΓΑ
ELB 170 12.00-13.10
ΠΡΑΓΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ELB 171 20.00-23.10
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 145 €

* Περιλαµβάνεται µια αποσκεύη 20 kg & µια χειραποσκεύη 8kg ανά άτοµο.
*Στο πακέτο Ατοµικών Ταξιδιών περιλαµβάνονται :
Αεροπορικά εισιτήρια, διαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας µε την αντίστοιχη διατροφή & µεταφορές από και προς το αεροδρόµιο.
*Συµµετοχή στο εκδροµικό πρόγραµµα όπως στη σελίδα 11 του εντύπου: ΕΝΗΛΙΚΑΣ 50€ , ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ 30 €
*Το ξενοδοχείο BESEDA διατίθεται µόνο για ατοµικό πρόγραµµα.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ PARKING ΣΤΟ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
4 ηµέρες 12 €, 5 ηµέρες 15 €,
6 ηµέρες 17 €, 7 ηµέρες 20 €, 8 ηµέρες 24 €

Οδική µεταφορά από Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή, Ξάνθη,
Καβάλα από & προς το αεροδρόµιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 10 € ανά άτοµο / ανά διαδροµή για τις
εκδροµές, µε *αστερίσκο στην ηµεροµηνία αναχώρησης
Σημειώσεις τιμοκαταλόγου : - Oλες οι τιμές είναι κατά άτομο. - Τα τρίκλινα δωμάτια , είναι δίκλινα με προσθήκη μιας επιπλέον
κλίνης. - Οι τιμές των αεροπορικών ναύλων και φόρων αεροδρομίων, έχουν υπολογιστεί με σημερινή ημερομηνία, και άπτονται της
αποκλειστικής ευθύνης των αεροπορικών εταιριών για την αναπροσαρμογή τους. - Το γραφείο δεν ευθύνεται για τυχόν αύξηση ή
διαφοροποίηση τιμών , λόγω διεθνών καταστάσεων. Σε περίπτωση αύξησης των τιμών των ξενοδοχείων , αεροπορικών εταιρειών,
φόρων αεροδρομίων, προσαύξηση καυσίμων, οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν. - Οι παιδικές τιμές ισχύουν όταν τα παιδιά είναι 2-12
ετών και μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες. - Τα ωράρια των πτήσεων που αναγράφονται είναι ενδεικτικά και υπάρχει
ενδεχόμενο αναπροσαρμογής τους - Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το ξενοδοχείο, με κάποιο άλλο ίδιας
κατηγορίας. - Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς τα δωμάτια παραλαμβάνονται την ημέρα της άφιξης στις 14.00-15.00 και
παραδίδονται στην αναχώρηση στις 11.00-12.00 - Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της αεροπορικής εταιρείας, εάν αυτό
κριθεί αναγκαίο. - Ο πελάτης υποχρεούται να υπογράφει την ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. - Η παρούσα
έκδοση τιμοκαταλόγου Α' EKΔΟΣΗ 10/11/17, αναιρεί κάθε προηγούμενη. - Στις ναυλωμένες πτήσεις της κάθε επιβάτης δικαιούται
μια αποσκευή 20 kg και μια χειραποσκευή 8 kg.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑΣ

