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ΠΡΑΓΑ...“Η πόλη των 100 πύργων”
Ελάτε μαζί μας στην Πράγα γιατί..
- Σας προσφέρουμε απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”
τα ξενοδοχεία που διαπραγματευτήκαμε για εσάς έχουν πολύ καλή σχέση
ποιότητας-τιμής (value for money)
- Έχετε επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή
ξενοδοχεία
επιλέξαμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα για να σας ξεναγήσουμε και
παράλληλα υπάρχει χρόνος για να τον αξιοποιήσετε με τον τρόπο που
επιθυμείτε
- Οι ξεναγήσεις είναι όλες στα ελληνικά
- ετοιμάσαμε για εσάς και διαφορετικές εμπειρίες όπως Prague by Night,
Ghost Tour, Κρουαζιέρα στο Μολδάβα και Μαύρο θέατρο.
- Ο συνοδός μας θα είναι συνεχώς μαζί σας για κάθε πληροφορία &
καθοδήγηση που θα χρειαστείτε
- Ταξιδεύουμε στην Πράγα από το..1988!

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΠΡΑΓΑ - PRAGUE BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100
πύργων. Στο αεροδρόμιο της Πράγας θα γνωρίσουμε την ελληνόφωνη συνοδό
μας, μόνιμη κάτοικο Πράγας και κατά τη διαδρομή μας στο ξενοδοχείο θα
πάρουμε κάθε απαραίτητη πληροφορία για την φημισμένη πόλη. Το απόγευμα
ετοιμάσαμε για εσάς μια ιδιαίτερη προαιρετική 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 ημέρα, 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. Ο
συνοδός μας είναι εκεί για κάθε απαραίτητη πληροφορία.
2η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε αμέσως την
γνωριμία με το σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, την πόλη
της Πράγας. 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 κτίριο, το οποίο στεγάζει το μουσείο
Φυσικής Ιστορίας. Το υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας να περπατήσετε
στα μοναδικά σοκάκια της γραφικής πόλης και να δοκιμάσετε την τοπική
κουζίνα.

ΗΜΕΡΕΣ
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3η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΟΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΟΛΟΥ
- ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ - ΜΑΥΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ - GHOST TOUR
Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην Καστρούπολη
(Hrantsani), την Ακρόπολη της πόλης η οποία στεφανώνει τον
λόφο της Mala Strana. Θα δούμε το μοναστήρι Strahov, το Loretto, το ανάκτορο Schwarzenberg, το παλιό ανάκτορο των βασιλέων
της Βοημίας μετέπειτα κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας σημερινό
προεδρικό μέγαρο.
Θα δούμε επίσης τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου και την
εκκλησία του Αγ.Γεωργίου. Κατηφοριζουμε προς την εκκλησία
του Αγίου Νικολάου και διασχίζουμε την περίφημη γεφυρα του
Καρόλου για να βγουμε στο αστρονομικο ρολόι. 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
Eπισκεφτείτε 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’’.
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Ολοήμερη προαιρετική 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 Τέπλα, η οποία φημίζεται για τις
12 θερμές ιαματικές πηγές της. Η μικρή αυτή λουτρόπολη υδρίθηκε
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, Μπάζ 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. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τελευταία ημέρα και νωρίς το πρωί πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο
για την πτήση επιστροφής.
Κάπως έτσι θα τελειώσει η όμορφη διαμονή σας με τις καλύτερες
εντυπώσεις που αφήνει πάντα η Χρυσή Πράγα.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

ΠΡΑΓΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ 44

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

ARCHIBALD CITY 4* / Κεντρικό

385

235

565

410

255

599

485

285

765

Αναχ.
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CLEMENT 4*PLUS /
GRANDIUM 5* /

Kεντρικό

Kεντρικό

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ 14.40 - 15.55
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ 07.15 - 10.20

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων +145 ευρώ
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -50ε ανά άτομο

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Ταξίδια + Tαξίδια με 1 διαδρομή αεροπορικώς και 1 οδικώς

Περιλαμβάνονται

- αεροπορικά εισιτήρια
- αποσκευές σύμφωνα με τον πίνακα πολιτικής αποσκευών όπως φαίνεται
παρακάτω
- προκράτηση θέσης σε όλες τις πτήσεις, για να είστε σε διπλανές θέσεις με τον
συνταξιδιώτη σας. Σε πολλές αεροπορικές εταιρίες αυτό έχει επιπλέον κόστος.
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο
πρόγραμμα του ταξιδιού
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων και φιλοδωρήματα
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποκλειστικό δωμάτιο

Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
του ιδίου φύλλου.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.
Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.
Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
της εκδρομής
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
και soft drinks ενδιάμεσα
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.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
κλίνης.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

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.

Πολιτική αποσκευών αεροπορικών εταιριών στα προγράμματά μας
Αεροπορική εταιρία

AEGEAN
AIRLINES

AIR SERBIA

TAROM

RYANAIR

EASY JET

TRANSAVIA

TURKISH

Προσωπικό
αντικείμενο
(Γυναικεία / ανδρική
τσάντα ή laptop)

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται
(40x20x25 cm)

Δεν
περιλαμβάνεται

Δεν
περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Χειραποσκευή

8 Kg
ανά άτομο

8 Kg
ανά άτομο
55x40x20

Διαστάσεις
35x30x20

Δεν
περιλαμβάνεται

Διαστάσεις
56x45x25

Διαστάσεις
55x40x25
έως 10 Kg

8 Kg
ανά άτομο

Αποσκευή

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

20Kg
ανά 2 άτομα*

15 Kg
ανά 2 άτομα

15 Kg
ανά 2 άτομα

20Kg
ανά άτομο

Κόστος χειραποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 15 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 25 ευρώ (Διαστάσεις
55x40x20 cm έως 10kg)
Κόστος επιπλέον αποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 25 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 40 ευρώ (έως 20kg)
*Δυνατότητα δυο 10κιλων χειραποσκευών (αντί για μια 20 κιλών), εφόσον η δήλωση γίνει με την κράτηση.

