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Πράγα «Η Χρυσή Πόλη» 5 ημ.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:      27/02

1η ημέρα Αναχώρηση για Πράγα -περιήγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και αφού μας παραλάβει ο αρχηγός και
ξεναγός μας θα μεταβούμε με λεωφορείο στο κέντρο της πόλης για να ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας,
με τα πόδια, στα αξιοθέατα της πόλης. Θα ξεκινήσουμε με τη Μάλα Στράνα (Malá Strana) που αποτελεί
μια από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες της Πράγας. Κυριολεκτικά σημαίνει «Μικρό Μέρος», αλλά
αποδίδεται καλύτερα σαν «Μικρή Πόλη», καθώς πρόκειται για ένα μικρό μέρος στην αριστερή όχθη
του ποταμού Μολδάβα, κάτω από το κάστρο της Πράγας, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες περιοχές της
Πράγας στη δεξιά όχθη του ποταμού. Θα περιδιαβούμε στα γραφικά δρομάκια, όπου θα θαυμάσουμε
τα παλιά κτίρια, τις εκκλησίες, τη λιθόστρωτη μπαρόκ πλατεία και το σήμα κατατεθέν της, την εκκλησία
του Αγίου Νικολάου. Χρόνος στη διάθεσή μας για καφέ. Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας περνώντας
στην απέναντι όχθη, διασχίζοντας τη μεσαιωνική, λιθόστρωτη Γέφυρα του Καρόλου, που ονομάζεται
και «λεωφόρος των αγαλμάτων», από τα τριάντα αγάλματα αγίων και ηγεμόνων που την στολίζουν από
τη μία άκρη έως την άλλη. Ακόμα θα δούμε την εβραϊκή συνοικία (Γιόσεφοφ), όπου έχουν απομείνει
μόνο  έξι  συναγωγές,  το  παλιό  κοιμητήριο  και  το  παλιό  εβραϊκό  Δημαρχείο.  Θα  τελειώσουμε  την
ξενάγησή μας με την Παλιά Πόλη (Staré Mesto), όπου θα δούμε τη μεγάλη πλατεία με το άγαλμα του
Γιαν Χους και γύρω της το Παλαιό Δημαρχείο, το Αστρονομικό Ρολόι και τέλος τον Πύργο της Πυρίτιδας.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια. 

2η ημέρα Πράγα - Καστρούπολη 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Κάστρο της Πράγας που βρίσκεται στη συνοικία Χρατσάνι και αποτελεί
ένα  από  τα  μεγαλύτερα  και  παλαιότερα  κάστρα  του  κόσμου  και  η  αρχαιότερη  έδρα  των  τσέχων
βασιλέων. Σήμερα είναι η έδρα του προέδρου της Δημοκρατίας, ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο της
πόλης και του κράτους. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό του Βίττου, το πνευματικό σύμβολο των
Τσέχων και  το πιο χαρακτηριστικό ορόσημο του Κάστρου.  Επίσης θα δούμε τη βασιλική του Αγίου
Γεωργίου και τη βιβλιοθήκη του Στάχοβ. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στο χρυσό δρομάκι ή δρόμο
των  Αλχημιστών  με  ιστορικά  σπίτια  που  εκθέτουν  μεσαιωνικές  πανοπλίες  και  πωλούν  τουριστικά
σουβενίρ. Επίσης στην πύλη του κάστρου κάθε ώρα συγκεντρώνεται κόσμος για να δει την αλλαγή της
φρουράς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Πράγα ( Κάρλοβι Βάρι)
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Πρόγευμα και ακολουθεί προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην όμορφη λουτρόπολη, το Κάρλοβι Βάρι,
που ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, δάση και χωριά περνούν από τα μάτια μας
στη διαδρομή σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το
πράσινο, τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίρια. Η περιήγησή μας γίνεται με τα πόδια και διαρκεί
περίπου  μία  ώρα.  Στην  περιήγησή μας  θα δούμε  το  Αυτοκρατορικό  θεραπευτήριο,  το  Θέατρο  της
πόλης, τις  στοές και τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών, που στεγάζουν τις ιαματικές
πηγές, τον φυσικό θερμοπίδακα και τη Ρώσικη εκκλησία στην άκρη της πόλης, δίπλα στο δάσος. Μετά
τη ξενάγηση ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τη βόλτα σας κατά μήκος του ποταμού, ή για ψώνια
(πηγή των κρυστάλλων της Βοημίας) και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα Πράγα
Πρόγευμα και ελεύθερη ημέρα για να απολαύσετε τις ομορφιές της «χρυσής πόλης».

5η ημέρα Πράγα - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές σας και στη συνέχεια αναχώρηση και μεταφορά
για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.

Αναχ. 27/02                                                                     Holiday Inn Congress Centre 4*       Botanique 4*     

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο                                       450€                                                485€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο                                 560€                                                620€
Παιδική τιμή                                                                                  400€                                               400€
Φόροι αεροδρομίου, επίναυλος καυσίμων & Go Box        175€                                                175€

Περιλαμβάνονται  :  

 Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines. 
 Κάθε πελάτης δικαιούται μία βαλίτσα μέχρι 23kg & μία χειραποσκευή μέχρο 8kg
 Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. 
 Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. 
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία. 
 Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται  :  

 Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων και φόροι εισόδου πόλεων.
 Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι 40€ ενήλικας / Παιδί έως 12 ετών 30€. 
 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
 Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. 
 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.



Πτήσεις  :  

27/02 Αθήνα - Πράγα     Α3 864 09:25 - 11:05                                                                                          
02/03 Πράγα - Αθήνα     Α3 867 16:50 - 20:30                                                                                          


