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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 

ΠΡΑΓΑ 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

από € 175 

26-29 Δεκεμβρίου 2019 

Σαν βγαλμένη από παραμύθι καθρεφτίζεται η χριστουγεννιάτικη Πράγα στα νερά του ποταμού Μολδάβα. Ο κρύος 

καιρός καταλαγιάζει από τη ζεστή ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τους υπέροχους στολισμούς και τη γιορτινή 

διάθεση των ανθρώπων. Στολισμένες πλατείες, γιορτινές εκδηλώσεις στον δρόμο, στα θέατρα και στις εκκλησίες. 

Υπέροχες κατανυκτικές μελωδίες κατακλύζουν την Χρυσή πόλη, φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε θρησκείας και 

εθνικότητας. Τα Χριστούγεννα στην Πράγα είναι μία μεγάλη, λαμπερή γιορτή από την οποία δεν πρέπει να λείπει 

κανείς… 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

Ellinair 

26/12 
4 

Holiday Inn Prague (4*) €175 + €90 €1155 

Ibis Wenceslas (3*) €180 + €95 €120 

Ibis Old Town (3*) €195 + €110 €130 

Botanique (4*) €210 + €120 €1355 

Novotel Prague (4*) €215 + €130 €85 

Marriott Prague (5*) €240 + €150 €155 
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Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπoρικά εισιτήρια με Ellinair 

2. Mία (1) αποσκευή έως 20kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8 kgs 

3. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 

4. Πρωινό καθημερινά 

5. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας 

6. Ταξιδιωτικά έγγραφα 

7. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων (€ 150) 

2. Είσοδοι σε χώρους και μουσεία (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

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

 

Σημειώσεις: 

 Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο (€) και έχουν υπολογισθεί σε συγκεκριμένη κατηγορία οικονομικών 

ναύλων 

 Το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης κλίνης. Ως εκ τούτου, μειώνεται ο 

ελεύθερος χώρος του δωματίου 

 Οποιαδήποτε κράτηση (κατόπιν σχετικής επικοινωνίας) επιβεβαιώνεται με προκαταβολή ίση με το 

30% της τελικής τιμής 

 

Tips: 

 Δυνατότητα επέκτασης πακέτου 

 Δυνατότητα δημιουργίας πακέτου σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο της επιλογής σας 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATHPRG  26DEC   EL   15:30-17:30 

PRGATH  29DEC   EL   11:00-14:50 
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