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Πράγα

Η παραμυθένια «χρυσή πόλη»
Ένα ταξίδι στην Πράγα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόκειται για μια πόλη που έχει πολλά να
προσφέρει, για αυτό άλλωστε χιλιάδες τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο την επισκέπτονται κάθε χρόνο.
Υπέροχα αξιοθέατα, πλούσια ιστορία, μεσαιωνικά κάστρα, ιδιαίτερες τοπικές γεύσεις, κοσμοπολίτικη ζωή,
εορταστικές αγορές, υπέροχες εξορμήσεις στην επαρχία και μια μοναδική στολισμένη κεντρική πλατεία.
Μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης, θα γίνει το ορμητήριο σας για την εξερεύνηση της ευρύτερης
περιοχής, με τις μεσαιωνικές πόλεις και το απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον να συνθέτουν
ένα μοναδικό σκηνικό. Από τη μια, εντυπωσιακά κάστρα και απ’ την άλλη, μεσαιωνικά αρχοντικά, που
αντικρίζουν το φως της αναγέννησης στα νερά του ποταμού Μολδάβα. Η Πράγα του Κάφκα, της «βελούδινης
επανάστασης», της χαράς αλλά και των ταραχών, είναι μια πόλη που σίγουρα θα αργήσετε να ξεχάσετε... Μια
όμορφη περιπέτεια ξεκινά!
Κάθε χρόνο ετοιμάζουμε προσεγμένα προγράμματα για να μπορέσουμε να επιλέξουμε τις καλύτερες
εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε στις ημέρες που διαθέτετε. Φέτος, το πρόγραμμα μας είναι ειδικά
επιλεγμένο με έμφαση στις λεπτομέρειες αλλά και με αρκετό ελεύθερο χρόνο για να τον αξιοποιήσετε εσείς
με τον τρόπο που επιθυμείτε. Φυσικά ο συνοδός και ο τοπικός σας φίλος είναι εκεί για να φροντίσουν να έχετε
κάθε απαραίτητη πληροφορία.
Σας προσφέρουμε απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” με ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη της
Aegean Airlines, διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία ειδικά επιλεγμένα με κριτήριο την σχέση ποιότητας - τιμής
(value for money) και διάρκεια 4 ή 5 ημερών.

Ελάτε μαζί μας στην Πράγα γιατί..
►Σας προσφέρουμε ειδικά ναυλωμένες απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” με την Aegean
Airlines

►Τα ξενοδοχεία που διαπραγματευτήκαμε για εσάς έχουν πολύ καλή σχέση ποιότητας-τιμής
►Έχετε επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως ξενοδοχεία 5*
►Επιλέξαμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα για να σας ξεναγήσουμε και παράλληλα υπάρχει χρόνος για να τον
αξιοποιήσετε με τον τρόπο που επιθυμείτε
►Στο δικό μας πρόγραμμα θα δείτε επιπλέον 2 από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Πράγα, το το μοναστήρι
του Στράχοβ και το Λορέτο έναν από τους δημοφιλέστερους χώρους προσκύνησης της χώρας.
►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!

1

ημέρα

Θεσ/νίκη - Πράγα - Γύρος Πόλεως - Christmas Markets - Prague by Night

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πόλη των 100 πύργων.
Η πανέμορφη αυτή πόλη είναι χτισμένη στον ποταμό Μολδάβα, στην κεντρική Βοημία και εύστοχα αποκαλείται
επίσης «η χρυσή πόλη»και «μητέρα των πόλεων». Δεν είναι τυχαίο που από το 1992, το ιστορικό κέντρο της
Πράγας ανήκει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη και αρχίζουμε αμέσως
την γνωριμία με το σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. 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. Λίγος χρόνος για μια
πρώτη γνωριμία και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα ελάτε προαιρετικά μαζί μας σε μια ιδιαίτερη 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 μέρα, 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.
Το βράδυ προτείνουμε να δειπνήσετε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ όπως το γευστικό
κότσι αλλά και τη μπάρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ της πόλης. Ο συνοδός μας είναι εκεί
για κάθε απαραίτητη πληροφορία.

2

ημέρα

Στράχοβ - Λορέτο - Καστρούπολη - Αγ. Βίτος - Γέφυρα Καρόλου - Παλιά
Πόλη - Κρουαζιέρα στο Μολδάβα - Μαύρο Θέατρο - Ghost tour

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας θα ξεκινήσει με δύο από τα σημαντικότερα
μνημεία της Πράγας, το μοναστήρι του Στράχοβ και το Λορέτο έναν από τους δημοφιλέστερους χώρους
προσκύνησης της χώρας.
Συνεχίζουμε με ξενάγηση στην Καστρούπολη (Hrant Sani), την Ακρόπολη της πόλης η οποία στεφανώνει τον
λόφο της Mala Strana. Θα δούμε το ανάκτορο Schwarzenberg, το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας
μετέπειτα κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και σημερινό προεδρικό μέγαρο. Ακολουθεί ο επιβλητικός καθεδρικός
ναός του Αγίου Βίτου, ο παλαιότερος γοτθικός καθεδρικός ναός στην κεντρική Ευρώπη και το παρεκκλήσι του
Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας. Θα περάσουμε από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και τα παλάτια
που διέμεναν οι Βασιλιάδες της Βοημίας. Συνεχίζουμε την πορεία μας με το “μικρό μέρος” (Μάλα Στράνα)
μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα όπου θα θαυμάσουμε εξωτερικά την επιβλητική
μπαρόκ εκκλησία του Αγ.Νικολάου και θα περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα
από τα μεσαιωνικά δρομάκια της “Βασιλικής οδού”. Ο βασιλιάς Βλαδισλάβος Β’ έχτισε το 1170 την πρώτη
γέφυρα πάνω από το Μολδάβα, την γέφυρα της Ιουδήθ η οποία κατέρρευσε το 1342. Στα θεμέλια της χτίστηκε
αργότερα η γέφυρα του Καρόλου.
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
Επισκεφτείτε 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’’.
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ημέρα

Προαιρετικές Εκδρομές: Ημερήσια Εκδρομή στη Δρέσδη (120χλμ) / Τσέσκι
Κρούμλοβ (160χλμ)

Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας προτείνουμε δύο εξαιρετικές επισκέψεις:

Δρέσδη

Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βορρά όπως αποκαλούν αλλιώς την Δρέσδη, στην ανατολική
Γερμανία στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας. Η πρώτη εντύπωση που έχει κανείς, όταν φτάνει στην πόλη,

μπορεί να συμπυκνωθεί σε δύο λέξεις : «ομορφιά και σεβασμός» για την πόλη που ισοπεδώθηκε κατά τον 2ο
παγκόσμιο πόλεμο και ξαναχτίστηκε όπως ήταν πριν την καταστροφή. Στην Theaterplatz, την κεντρική πλατεία,
στέκει η όπερα Semperoper. Στο Zwinger, πολυμουσείο με έργα του Ραφαήλ, υπάρχουν επίσης πίνακες των
Giorgione, Rembrandt, Vermeer, Rubens ακόμα κι ένας του El Greco. Θα θαυμάσετε την τοιχογραφία από
πορσελάνινα πλακάκια όλων των ηγεμόνων της Σαξονίας, μεταξύ των οποίων και του Αυγούστου του Μέγα.
Η μεγάλη εκκλησία στην πλατεία είναι η λεγόμενη Frauenkirche (Frauen = γυναίκες), που αποτελούσε και
αποτελεί σύμβολο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το βράδυ στην Πράγα.
ή

Τσέσκι Κρούμλοβ

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 κανείς 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, άλλοτε έδρα 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. Βίτου και οι μπαρόκ κήποι του
είναι πραγματικά στολίδια, κομψοτεχνήματα 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.

4

ημέρα

Πράγα - Κάρλοβι Βάρι

Ολοήμερη 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 Τέμπλα,
η οποία φημίζεται για τις 12 θερμές ιαματικές πηγές της. Η μικρή αυτή λουτρόπολη ιδρύθηκε 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, Μπαχ,
Μπετόβεν 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. Η πόλη είναι
επίσης γνωστή για το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου και για το δημοφιλές τσέχικο ηδύποτο Karlovarska
Becherovka. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5

ημέρα

Πράγα - Klementinum - Πτήση Επιστροφής

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος, ανάλογα με την ώρα της πτήσης, για τις τελευταίες σας
επισκέψεις.
Προτείνουμε επίσκεψη στο φημισμένο κτίριο της βιβλιοθήκης Klementinum το οποίο ιδρύθηκε από τους
Ιησουίτες κατά την άφιξη τους στη Βοημία το 1556 και έχει μεγάλη και πλούσια ιστορία. Μπορείτε να δείτε
την μπαρόκ βιβλιοθήκη και τον αστρονομικό πύργο. Περιπλανηθείτε στην πλούσια αγορά της πόλης, με
τα υπέροχα κρύσταλλα, επισκεφτείτε το μουσείο φυσικής ιστορίας, την εθνική πινακοθήκη και πολλά άλλα
ενδιαφέροντα σημεία 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.

*Στην 4ήμερη εκδρομή στις 27/12 δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

Παραμονή Χριστουγέννων..εορταστικό δείπνο
Την παραμονή των Χριστουγέννων τα περισσότερα εστιατόρια δεν λειτουργούν, ενώ όσα είναι ανοιχτά
συνήθως έχουν ακριβές τιμές. Εμείς εξασφαλίσαμε για εσάς ειδικά οργανωμένο εορταστικό δείπνο στις 24/12
με κόστος 45€ ενήλικας και 30€ παιδί. Κάντε άμεσα την κράτηση σας γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Τιμοκατάλογος

Πράγα
Αναχώρηση

17
Δεκεμβρίου

Τιμή σε
Τιμή
Τιμή
δίκλινο παιδιού Moνοκλ.

Ξενοδοχείο
IBIS OLD TOWN 3* plus
κεντρικό - παλιά πόλη

295€

240€

470€

RAMADA CITY CENTER 4*
κεντρικό - πλατεία Wenceslas

360€

265€

595€

395€

265€

640€

415€

280€

670€

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus
5+2 ημέρες κεντρικό - περιοχή Josefov Quarter
GRANDIOR PRAGUE 5*
κεντρικό - παλιά πόλη

Πτήσεις
RYANAIR
17/12 | ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
17:10 - 17:55
AEGEAN AIRLINES
23/12 | ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
07:40 - 10:50

Πετάμε για Μπρατισλάβα με Ryanair, μεταφερόμαστε οδικώς στην Πράγα, κάνουμε κανονικά όλο το πρόγραμμα των 5
ημερών και επιστρέφουμε την 7η μέρα το πρωί, απευθείας από Πράγα, σε απίστευτη τιμή !
σύνολο φόρων 145€ ανά άτομο.

Αναχώρηση

19/12
4+1 ημέρες

Αναχώρηση

23
Δεκεμβρίου
5 ημέρες

23
Δεκεμβρίου
5 ημέρες

Αναχώρηση

27
Δεκεμβρίου
4 ημέρες

Τιμή σε
Τιμή
Τιμή
δίκλινο παιδιού Moνοκλ.

Ξενοδοχείο
IBIS OLD TOWN 3* plus
κεντρικό - παλιά πόλη

239€

ASTORIA 4*
κεντρικό - παλιά πόλη

265€

-

390€

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus
κεντρικό - περιοχή Josefov Quarter

295€

195€

450€

GRANDIOR PRAGUE 5*
κεντρικό - παλιά πόλη

325€

195€

520€

145€

345€

Τιμή σε
Τιμή
Τιμή
δίκλινο παιδιού Moνοκλ.

Ξενοδοχείο

Πτήσεις

AEGEAN AIRLINES flight 2
ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
12.00 - 12.45
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
08.45 - 11.45

Πτήσεις

IBIS WENCESLAS 3*
κεντρικό - πλατεία Wenceslas

425€

-

540€

AEGEAN AIRLINES
flight 2

RAMADA CITY CENTER 4*
κεντρικό - πλατεία Wenceslas

475€

295€

635€

ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
05:45 - 07:00

GRANDIUM PRAGUE 5*
κεντρικό - παλιά πόλη

590€

335€

780€

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
13:45 - 16:45

IBIS OLD TOWN 3* plus
κεντρικό - παλιά πόλη

550€

-

665€

AEGEAN AIRLINES
flight 3

BOTANIQUE HOTEL PRAGUE 4*

615€

395€

770€

ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
08:00 - 09:00

GRANDIOR PRAGUE 5*
κεντρικό - παλιά πόλη

670€

395€

870€

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
18:00 - 21:00

Τιμή σε
Τιμή
Τιμή
δίκλινο παιδιού Moνοκλ.

Ξενοδοχείο

Πτήσεις

IBIS WENCESLAS 3*
κεντρικό - πλατεία Wenceslas

325€

-

420€

AEGEAN AIRLINES
flight 4

RAMADA CITY CENTER 4*
κεντρικό - πλατεία Wenceslas

360€

235€

480€

ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
11:45 - 13:00

GRANDIUM PRAGUE 5*
κεντρικό - παλιά πόλη

440€

235€

630€

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
15:00 - 18:00

σύνολο φόρων 145€ ανά άτομο.

Αναχώρηση

Τιμή σε
Τιμή
Τιμή
δίκλινο παιδιού Moνοκλ.

Ξενοδοχείο

Πτήσεις

IBIS OLD TOWN 3* plus
κεντρικό - παλιά πόλη

360€

-

450€

AEGEAN AIRLINES
flight 5

27
Δεκεμβρίου

ΒΟΤΑΝIQUE 4* plus
κεντρικό

395€

235€

520€

ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
16:15 - 17:15

4 ημέρες

MERKUR 4* plus
Czech Leading Hotels
κεντρικό

460€

235€

650€

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
20:45 - 23:45

σύνολο φόρων 145€ ανά άτομο.
Αναχώρηση

30
Δεκεμβρίου
5 ημέρες

Ξενοδοχείο
AMBIANCE 4*
κεντρικό - Πράγα 2

6 ημέρες

Πτήσεις

395€

295€

620€

AEGEAN AIRLINES
flight 6

RAMADA CITY CENTER 4*
κεντρικό - πλατεία Wenceslas

475€

295€

770€

ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
12:50 - 13:55

GRANDIUM PRAGUE 5*
κεντρικό - παλιά πόλη

550€

295€

890€

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
14:15 - 17:15

440€

295€

680€

535€

295€

830€

10 λεπτά από την πλατεία Wenceslas

AMBIANCE 4*
κεντρικό - Πράγα 2

30
Δεκεμβρίου

Τιμή σε
Τιμή
Τιμή
δίκλινο παιδιού Moνοκλ.

AEGEAN AIRLINES

10 λεπτά από την πλατεία Wenceslas

RAMADA CITY CENTER 4*
κεντρικό - πλατεία Wenceslas

30/12 | ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
18:45 - 19:50
RYANAIR
4/1 | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ
17:55 - 20:40

GRANDIOR PRAGUE 5*
640€
295€
970€
κεντρικό - παλιά πόλη
Αναχωρούμε απευθείας για Πράγα, κάνουμε κανονικά όλο το πρόγραμμα των 5 ημερών και επιστρέφουμε την
6η μέρα από Μπρατισλάβα με Ryanair. Κερδίζουμε και μια εορταστική βόλτα στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας!
σύνολο φόρων 145€ ανά άτομο.
Αναχώρηση

Ξενοδοχείο

Τιμή σε
Τιμή
Τιμή
δίκλινο παιδιού Moνοκλ.

IBIS WENCESLAS 3*
κεντρικό - πλατεία Wenceslas

325€

-

450€

3
Ιανουαρίου

IBIS OLD TOWN 3* plus
κεντρικό - παλιά πόλη

360€

195€

490€

5 ημέρες

RAMADA CITY CENTER 4*
κεντρικό - πλατεία Wenceslas

395€

195€

560€

GRANDIUM PRAGUE 5*
440€
240€
640€
κεντρικό - παλιά πόλη
σύνολο φόρων 145€ ανά άτομο.
Αναχώρηση

Ξενοδοχείο

Τιμή σε
Τιμή
Τιμή
δίκλινο παιδιού Moνοκλ.

IBIS WENCESLAS 3*
κεντρικό - πλατεία Wenceslas

265€

-

370€

7
Ιανουαρίου

IBIS OLD TOWN 3* plus
κεντρικό - παλιά πόλη

295€

125€

395€

5 ημέρες

RAMADA CITY CENTER 4*
κεντρικό - πλατεία Wenceslas

320€

125€

480€

Πτήσεις

AEGEAN AIRLINES
ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
12:30 - 13:30
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
17:00 - 20:00

Πτήσεις
AEGEAN AIRLINES
7/1 | ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ
15:00 - 16:00
RYANAIR
11/1 | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ

GRANDIUM PRAGUE 5*
17:55 - 20:40
360€
170€
550€
κεντρικό - παλιά πόλη
Αναχωρούμε απευθείας για Πράγα, κάνουμε κανονικά όλο το πρόγραμμα των 5 ημερών και επιστρέφουμε την
5η μέρα από Μπρατισλάβα με Ryanair. Κερδίζουμε και μια εορταστική βόλτα στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας!
σύνολο φόρων 145€ ανά άτομο.

Περιλαμβάνονται
•
•

•
•
•
•
•

αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις
AEGEAN AIRLINES & RYANAIR
Αποσκευές :
Στις πτήσεις της Aegean περιλαμβάνεται 1
χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως
23kg ανά άτομο.
Στις πτήσεις της Ryanair περιλαμβάνεται 1
προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα/backpack) και 1 χειραποσκευή έως 10kg
διαμονή στο ξενοδοχείο που θα επιλέξετε
πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές
λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα
συνοδός εκδρομής
ειδικό πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης

Δεν Περιλαμβάνονται
•
•
•

εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι
πόλεως και προαιρετικές δραστηριότητες
Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη 70 ευρώ
ενήλικας , 45 ευρώ παιδί
Ημερήσια εκδρομή στο Τσέσκυ Κρούμλωφ 60
ευρώ ενήλικας , 35 ευρώ παιδί

