Πράγα
“Η χρυσή πόλη των 100 πύργων”
4 ημέρες
8/3
&22/3
Απευθείας Πτήσεις

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ - ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

Συγκέντρωση
στο
αεροδρόμιο
και
αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100
πύργων. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή
μας στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό
μνημείο της Ευρώπης, την πόλη της Πράγας.
Θα θαυμάσουμε την πανέμορφη πλατεία
της παλιάς πόλης, όπου βρίσκονται τα
ακριβότερα καταστήματα οίκων μόδας,
πολυτελή εστιατόρια και καφέ. 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 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 μουσείου
Φυσικής Ιστορίας. Τελειώνοντας, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος.
Η Τσεχία είναι πασίγνωστη
μεταξύ άλλων και για την παραγωγή μπύρας.
Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το γεγονός της
παρουσίας μας στην πόλη σας προτείνουμε
για την πρώτη βραδινή μας έξοδο να
επισκεφθείτε κάποια τοπική μπυραρία και να
πάρετε μια γεύση από την ζωή της πόλης.

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, και το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας το οποίο αργότερα έγινε κατοικία της
Μαρίας Θηρεσίας και πλέον χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο. Προχωρούμε με επίσκεψη 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. Στην συνέχεια θα δούμε τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, και τέλος θα περάσουμε από το εθνικό
θέατρο καταλήγοντας στην πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα σας προτείνουμε
μια αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί την ιστορία του και
μας εξιστορεί τα μυστικά των γραφικών γεφυρών και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Κατά
την διάρκεια της κρουαζιέρας απολαύστε τον πλούσιο μπουφέ με κυρίως πιάτα, γλυκά, φρούτα, τυριά και
διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για την βραδινή σας έξοδο μπορείτε να παρακολουθήσετε
προαιρετικά 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.

Χρυσό σοκάκι

Κάρλοβυ Βάρυ

Καστρούπολη

Δρέσδη

5

Prague
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ
ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

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 Σέμπερ, 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.

Γέφυρα Καρόλου

Τσέσκυ Κρουμλοβ
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
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..Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

Wenceslas Square

Κρουαζιέρα στο Μολδάβα

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ. 4-5
Τιμή σε
δίκλινο

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

319

CLEMENT 4*
Kεντρικο

335

245

415

JURYS INN 4*

359

199

459

NOVOTEL WENCESLAS SQUARE 4*

375

1ο & 2ο παιδί
199

489

CENTURY OLD TOWN MGALLERY
BY SOFITEL 4*plus*

389

199

499

HILTON PRAGUE 5*

409

199

IBIS ΟLD TOWN 3*

319

DESING METROPOL 4*

339

249

429

JURYS INN 4*

359

199

459

NOVOTEL WENCESLAS SQUARE 4*

375

1ο & 2ο παιδί 199

489

Kεντρικό

8/3

Kεντρικό

Kεντρικό
Kεντρικό

Ημικεντρικό

Kεντρικό

Kεντρικό

22/3

*

199
239

Tιμή
Μονοκλ.

IBIS ΟLD TOWN 3*
Ημικεντρικό

*

Τιμή
Παιδιού

Kεντρικό

2-6 ετών
7-12 ετών

2-6 ετών
7-12 ετών

199
239

ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
10.30 - 11.35
145

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
18.00 - 21.05
Περιλαμβάνεται 1
χειραποσκευή εως 8κ
& 1 αποσκευή 15κ
ανά άτομο

399
ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
10.30 - 11.35
145

399

199

529

HILTON OLD TOWN 5*

425

199

595

Kεντρικό

Πτήσεις

399

CENTURY OLD TOWN MGALLERY
BY SOFITEL 4*plus*
Kεντρικό

Σύνολο
φόρων

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
18.00 - 21.05
Περιλαμβάνεται 1
χειραποσκευή εως 8κ
& 1 αποσκευή 15κ
ανά άτομο

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών - ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 40 ευρώ ανά άτομο

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 & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

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.

Mεταφορά με λεωφορείο προς/από το αεροδρόμιο «Μακεδονιά» από Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα,
Σέρρες, με κόστος 10 ευρώ ανά άτομο / διαδρομή για τις αναχωρήσεις με
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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 δια- φορετικά) 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. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται
οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ), περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 6. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 7. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων

