4&5 ημέρες
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την χρυσή πόλη των
100 πύργων. Άφιξη και ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό
μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τα ακριβότερα καταστήματα
οίκων μόδας,τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε
στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα
κτίρια, παλιά παλάτια όπως του Κίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική
εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους
του Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία του Αγ.Νικολάου. Θα
θαυμάσουμε 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 Πραγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου
Φυσικής Ιστορίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελέυθερος.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο Κλεμεντίνουμ.

Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην Καστρούπολη
(Hrantsani),την Ακρόπολη της πόλης που απλώνεται στον λόφο της
Mala Strana,θα δούμε το μοναστήρι Strahov,το Loretto,το ανάκτορο
Schwarzenberg,το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας το
οποίο αργότερα έγινε κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και πλέον
χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο.Στην συνέχεια θα δούμε τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου,την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου,θα
περάσουμε από το εθνικό θέατρο και θα καταλήξουμε στην πλατεία
της παλιάς πόλης. Χρόνος ελέυθερος. Έπειτα σας προτείνουμε μια
αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει
στο αυτί την ιστορία του και μας διαβάζει το ημερολόγιο των
γραφικών γεφυρών και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια.
Απολαύστε πλούσιο μπουφέ με φαγητό, γλυκά, φρούτα, τυριά και
διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική έξοδος
στο φημισμένο μαύρο θέατρο ή βραδινή διασκέδαση στις τσέχικες
μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

Louis Leger 4*
Το ξενοδοχείο αυτό που ανήκει στην αλυσίδα CZECH INN HOTELS βρίσκετε σε
κεντρική τοποθεσία στην περιοχή ΠΡΑΓΑ 2 , σε απόσταση μόλις 10 λεπτών
με τα πόδια από το Εθνικό Μουσείο και τη διάσημη πλατεία Wenceslas.Η
περιοχή Πράγα 02 είναι υπέροχη επιλογή για ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για:
μπίρες, φαγητό και αρχιτεκτονική. Διαθέτει εστιατόριο που σερβίρει ιταλικές
σπεσιαλιτέ και πλούσιο πρωινό σε μπουφέ.Σε όλα τα δωμάτια παρέχεται
δωρεάν Wi-Fi, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και Στα 300μ. θα βρείτε τον
σταθμό IP Pavlova του μετρό με άμεση σύνδεση για το κέντρο Ιδανική επιλογή
καθώς αποτελεί μια οικονομική αλλά παράλληλα αξιόπιστη και ιδιαιτέρα
«βολική» λύση

ΕA Hotel Crystal Palace 4*
Μοντέρνο ξενοδοχείο που βρίσκεται σε έναν ήσυχο παράδρομο στην καρδιά
της Πράγας, σε απόσταση 800μ. από την πλατεία Wenceslas και 150μ. από
την πλησιέστερη στάση του τραμ. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό,
δωρεάν ενσύρματο internet, δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας
και μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών. Το κατάλυμα διαθέτει εστιατόριο με
βεράντα, όπου μπορείτε να απολαύσετε τον μπουφέ πρωινού.

15

Απευθείας Πτήσεις

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ (120 χλμ) / ΤΣΕΣΚΥ
ΚΡΟΥΜΛΟΒ (160 χλμ)
Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας προτείνουμε δύο
εξαιρετικές επισκέψεις:
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βόρρα στην ανατολική Γερμανία
στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας,όπως την αποκαλούν την Δρέσδη.
Φεύγοντας από την Πράγα προς τα Δυτικά θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά
κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης,όπως την όπερα Zwinger, τμήμα
των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και
τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων
ζωογράφων αλλά και το μουσείο της μπλέ πορσελάνης. Θα δούμε την
πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος
ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ στην Πράγα.
ή
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 κάνεις 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, έδρα κάποτε 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. Βίττου και οι μπαρόκ κήποι του είναι πραγματικά
στολίδια υψηλής 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 ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία.
Μετά από μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη
λουτρούπολη «Βασιλική Πόλη» του αυτοκράτορα Καρόλου
του IV και ταυτόχρονα τόπο συνάντησης των ανθρώπων
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως
ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’, Μαρία Θηρεσία, Γκαίτε,
Σίλλερ,Μπάζ κ.α. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟΥΜ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο κάστρο της
Πράγας στο περίφημο «Χρυσό Σοκάκι».Πλαισιωμένο από
τα θεαματικά κτίρια του Λευκού Πύργου και του Πύργου
Ντάλιμπορ αποτελούσε την έδρα των αλχημιστών και του
αυτοκρατορικού περίγυρου. Συνεχίζουμε με το φημησμένο
κτίριο της βιβλιοθήκης Klementinum το οποίο ιδρύθηκε από
τους Ισουίτες κατά την άφιξη τους στη Βοημία το 1556 και
έχει μεγάλη και πλούσια ιστορία. Μπορείτε να δείτε την
μπαρόκ βιβλιοθήκη και τον αστρονομικό πύργο. Έπειτα
χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε στην πλούσια αγορά
της πόλης, με τα υπέροχα κρύσταλα, επισκεφτείτε το
μουσείο φυσικής ιστορίας, την εθνική πινακοθήκη και πολλά
άλλα ενδιαφέροντα μονοπάτια στην ρομαντική Πράγα.
Κάπως έτσι θα τελειώσει η όμορφη διαμονή σας με τις
καλύτερες εντυπώσεις που αφήνει πάντα η Χρυσή Πράγα.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

EA Hotel Rokoko 4*
Πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο
σε
ιδανική τοποθεσία καθώς
βρίσκεται στην πλατεία Wenceslas, στο κέντρο της Πράγας και προσφέρει
έναν απαράμιλλο συνδυασμό ελκυστικής τοποθεσίας και πολυτελών,
καθαρών δωματίων. Ιδανικό ξενοδοχείο σε όσους επιθυμούν να βρίσκονται
στο επίκεντρο των γεγονότων ή να πάρουν το ποτό τους, απολαμβάνοντας
την ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης. Σταθμός μετρό και τραμ είναι σε πολύ
κοντινή απόσταση εάν και η τοποθεσία του ξενοδοχείο σας επιτρέπει την
περιήγηση σας με τα πόδια.

Ambassador Zlata Husa 5*
Ξενοδοχείο 5* που το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του είναι η κεντρική
τοποθεσία του καθώς βρίσκεται στον πεζόδρομο της Πλατείας Wenceslas.
Είναι κοντά σε καταστήματα και απέχει μόλις 50μ. από το σταθμό Mustek του
μετρό και 400μ. από την Πλατεία της Παλιάς Πόλης. Η απόλυτη επιλογή για
όσους η τοποθεσία του ξενοδοχείου αποτελεί το 1ο κριτήριο της επιλογής

ΠΡΑΓΑ
Ημ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ 14-15
Ξενοδοχείο

Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

PRAHA 1885 4*

Ημικεντρικό

275

149

310

LOUIS LEGER 4*

Ημικεντρικό

285

149

335

MERKUR 3* plus

Κεντρικό

295

149

365

ARCHIBALD CITY 4*

Κεντρικό

325

149

435

EA CRYSTAL 4* plus

Κεντρικό

335

149

449

NOVOTEL WENCESLAS 4*

Κεντρικό

345

149

465

Αναχ.

Tιμή
Μονοκ.

Φόροι
Αερ.

Αερ. Εταιρία

ΑSTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
AZI 840: 07.15 - 08.30

26/10
4

*

EA ROKOKO 4* plus

Κεντρικό

375

149

495

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus

Κεντρικό

415

149

545

AMBASSADOR ZLATA HUSA 5*

Κεντρικό

425

149

580

PRAHA 1885 4*

Ημικεντρικό

315

165

375

LOUIS LEGER 4*

Ημικεντρικό

319

165

395

MERKUR 3* plus

Κεντρικό

325

165

419

ARCHIBALD CITY 4*

Κεντρικό

355

165

495

EA CRYSTAL 4* plus

Κεντρικό

395

165

525

NOVOTEL WENCESLAS 4*

Κεντρικό

395

165

549

EA ROKOKO 4* plus

Κεντρικό

419

165

595

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus

Κεντρικό

485

165

660

AMBASSADOR ZLATA HUSA 5*

Κεντρικό

510

165

695

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
AZI 841: 23.00 - 02.15

145

Περιλαμβάνονται 1χειραποσκευή
έως 8κ & 1αποσκευή έως 15κ
ανά άτομο

ΑSTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
AZI 822: 05.00 - 06.15

25/10
5

*

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
AZI 821: 15.30 - 19.40

145

Περιλαμβάνονται 1χειραποσκευή
έως 8κ & 1αποσκευή έως 15κ
ανά άτομο

Όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνουν πρωινό καθημερινά.
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών-ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ε /άτομο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 15Ε ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ
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.

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 / Easy Jet / Smart wings κ.τ.λ στις σημειώσεις που αναφέρονται στις χειραποσκευές
αποσκευές. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. 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. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που
αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

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.

