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ΠΡΑΓΑ 

ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ – ΠΛΖΕΝ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ 

5ήμερη αεροπορική εκδρομή/4 διανυκτερεύσεις 

20 – 24 Ιουλίου 2019 
 

από € 750,00 

 

Μια μοναδική 5ήμερη εκδρομή για έναν μεγάλο στόχο… 

 

Η Πράγα, μία πόλη ονειρική, που όπου κι αν πέφτει το μάτι συναντά και ένα αριστούργημα! Η πόλη με τις «χρυσές 

στέγες», μία από τις παλαιότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Το ιστορικό της κέντρο, προσφέρει ένα πανόραμα 

γοτθικής και μπαρόκ τέχνης και σίγουρα αποτελεί ένα ιστορικό πανδαιμόνιο, που αφήνει άφωνο και τον πιο 

απαιτητικό κάθε επισκέπτη…! 

 

 

Ημέρα 1 (20/7/2019) 

ΑΘΗΝΑ, ΠΡΑΓΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την Πράγα. Με την άφιξή μας κιόλας 

ξεκινάμε την περιήγησή μας στη «χρυσή πόλη», την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Θα ξεκινήσουμε από τη λεγόμενη Νέα 

Πόλη, μία από τις πέντε ιστορικές συνοικίες της Πράγας και τη θρυλική Πλατεία του Βάτσλαβ, όπου έγιναν πολλά 

ιστορικά γεγονότα, όπως η «Άνοιξη του 68» και η «Βελούδινη Επανάσταση». Στη συνέχεια θα δούμε την Πλατεία της 

Παλιάς Πόλης, με το φημισμένο Αστρονομικό Ρολόι να μαγνητίζει τα βλέμματα χιλιάδων επισκεπτών. Μεταξύ άλλων, 

θα δούμε το άγαλμα του θρησκευτικού μεταρρυθμιστή Γιαν Χους που δεσπόζει στην πλατεία, την επιβλητική εκκλησία 

Παναγία του Τυν και τις ιππήλατες άμαξες να πηγαινοέρχονται σε ένα παραμυθένιο σκηνικό. Θα διασχίσουμε την 

περίφημη μεσαιωνική Γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα και θα καταλήξουμε στο λεγόμενο «Μικρό Μέρος» 

(Μάλα Στράνα), με το νησί Κάμπα με το «καναλάκι του διαβόλου» και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Μετά την 

ξενάγηση θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο για να απολαύσουμε την παραδοσιακή τοπική κουζίνα. Στη συνέχεια 

θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Και γιατί όχι, ακούστε τζαζ σε ένα από τα 

πολλά τζαζ κλαμπ της πόλης. Διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 2 (21/7/2019) 

ΠΡΑΓΑ, ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛΔΑΒΑ 

Πρωινό και αναχώρηση για τη δεύτερη φάση της γνωριμίας μας με την ιστορική Πράγα. Σήμερα θα δούμε, ανάμεσα σε 

άλλα, το Μοναστήριο Στράχοβ, το Λορέτο, το ανάκτορο Σβάρτσενμπεργκ και το Ανάκτορο της Αρχιεπισκοπής. Θα 

καταλήξουμε στο Κάστρο της Πράγας, την πρώην κατοικία των βασιλιάδων και την επίσημη έδρα του προέδρου της 

χώρας, όπου θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγ. Βίτου. Θα θαυμάσουμε το Παλιό 

Βασιλικό Παλάτι, τη ρομαντική βασιλική του Αγ. Γεωργίου και άλλα αξιοθέατα. Μετά την ξενάγησή μας θα 

ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την Πράγα από 

μια άλλη οπτική γωνία. Θα γευματίσουμε εν πλω, σε μορφή μπουφέ. Μετά το γεύμα ελεύθεροι για μια βόλτα στην 

πόλη. Προαιρετικά προτείνουμε να διασκεδάσετε στη Mεσαιωνική βραδιά. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3 (22/7/2019) 

ΠΡΑΓΑ, ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 

Πρωινό και αναχώρηση για την αριστοκρατική λουτρόπολη του Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από μια όμορφη διαδρομή δύο 

περίπου ωρών και διασχίζοντας τμήματα των βοημικών δασών, θα καταλήξουμε στην περίφημη λουτρόπολη. Κτισμένο 

στις όχθες του μικρού ποταμού Τέπλα και κρυμμένο σε μια καταπράσινη κοιλάδα της περιοχής, το Κάρλοβυ Βάρυ 

εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του όψη, τα μοναδικά κτίρια της εποχής του αρτ νουβό, τις περίφημες 

«κολονάντες» (περιστύλια), τα οποία στεγάζουν τις θερμές ιαματικές πηγές και τον θερμοπίδακα. Αγαπημένη πόλη 

στους αριστοκρατικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους όλης της Ευρώπης εδώ και τρεις αιώνες, με επιφανείς θαμώνες 

όπως τους Γκαίτε και Σίλλερ, Μπετόβεν και Τσάρο της Ρωσίας. Αφού περιηγηθούμε στα αξιοθέατα της πόλης, θα 

ακολουθήσει ελεύθερος χρόνος και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Για το βράδυ μη λησμονήσετε να παρακολουθήσετε 

μια παράσταση στο Μαύρο Θέατρο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 4 (23/7/2019) 

ΠΡΑΓΑ, ΠΛΖΕΝ 

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Πλζεν, βιομηχανική πρωτεύουσα της 

Δυτικής Βοημίας, σε απόσταση περίπου 90 χλμ από την Πράγα και γενέτειρα της ομώνυμης μπύρας Pilsner 

Urquell και της αυτοκινητοβιομηχανίας Skoda. Mε την άφιξή μας θα κάνουμε το γύρο της πόλης, όπου θα 

έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα πανέμορφα πολύχρωμα κτίρια που την κοσμούν, την πλατεία 

Δημοκρατίας που στολίζεται από τα περίτεχνα μπαρόκ και αναγεννησιακά σπίτια και φυσικά τον 

μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό του Αγίου Βαρθολομαίου, με το υψηλότερο καμπαναριό της Τσεχίας! Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ζυθοποιίας της Pilsner Urquell, το χαρακτηριστικό κίτρινο κτίριο 
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στην είσοδο της πόλης, για να απολαύσουμε μία πλήρη ξενάγηση εφ’ όλης της ύλης, στη διάρκεια της 

οποίας θα μας αποκαλυφθούν όλα τα μυστικά της διάσημης μπύρας. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση, 

φαγητό και ψώνια. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο γήπεδο της πόλης Doosan Arena, για να 

παρακολουθήσουμε την προσπάθεια του Ολυμπιακού για πρόκριση στην επόμενη φάση. Μετά τον αγώνα 

επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 5 (24/7/2019) 

ΠΡΑΓΑ, ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ, ΒΙΕΝΝΗ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό, παράδοση δωματίων και άμεση αναχώρηση για το «διαμάντι» της βοημικής επαρχίας, το 

μεσαιωνικό, αναγεννησιακό Τσέσκυ Κρούμλοβ. Χτισμένη ανάμεσα στους μαιάνδρους του ποταμού 

Μολδάβα, η γραφική πόλη με τα στενά σοκάκια, τα εξαιρετικά διατηρητέα κτίρια, τα γεφύρια και το 

δεύτερο μεγαλύτερο κάστρο της χώρας (μετά την Πράγα), δεν μπήκε άδικα στη λίστα των μνημείων της 

UNESCO. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη, θα γνωρίσουμε όλες τις γωνιές της, θα δούμε ανάμεσα στα άλλα τον 

Κρυφό Διάδρομο, το παλιό Ζυθοποιείο (σήμερα Κέντρο Έγκον Σίλε), τον Άγιο Βίτο για να καταλήξουμε στο 

πραγματικά παραμυθένιο Κάστρο με τη μυστηριώδη ιστορία. Αφού περιηγηθούμε σε όλα τα προαύλιά του, 

θα απολαύσουμε μια μοναδική θέα πάνω στην πόλη. Στον ελεύθερο χρόνο προτείνουμε πέστροφα σε μία 

από τις γραφικές ψαροταβέρνες, ξύλινα παιγνίδια και ένα πέρασμα από το κατάστημα Kohinoor με τα 

πασίγνωστα μολύβια. Στη συνέχεια μεταφορά μας στο αεροδρόμιο της Βιέννης και απευθείας πτήση για 

την Αθήνα. Άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος αργά το βράδυ. 

 

ΤΙΜΕΣ/ΑΤΟΜΟ (ΑΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 

20/7 4 
Pentahotel Prague (4*) € 750 € 890 

Hilton Prague (5*) € 880 € 1140 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με την Austrian Airlines 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs ανά άτομο 

4. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 

5. Πρωινό καθημερινά 
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6. Τρία (3) γεύματα συνολικά (δύο σε τοπικά εστιατόρια και ένα στην κρουαζιέρα) 

7. Όλες οι μεταφορές – μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

8. Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας 

9. Ξενάγηση του Κάστρου της Πράγας 

10. Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα 

11. Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ 

12. Περιήγηση – ξενάγηση στο Πλζεν 

13. Ολοήμερη εκδρομή στο Τσέσκυ Κρούμλοβ 

14. Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός κατά στις ξεναγήσεις 

15. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

16. Ενημερωτικά έντυπα 

17. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

2. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

3. Εισιτήρια αγώνα 

 

Σημειώσεις: 

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ 

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι 

κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα 

παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ 

 Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το Check Out 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΗVIE     20JUL     OS804   06:40-08:00 

VIEPRG     20JUL     OS705   09:50-10:45 

VIEATH     24JUL     OS803   21:40-00:45 
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