Απόθξηεο ζηελ Πξάγα
5 εκέξεο
15 – 19 / 02 /18
1ε ΗΜΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΔΙΟ- ΑΘΗΝΑ – ΠΡΑΓΑ (ΞΔΝΑΓΗΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ)
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα κέζσ Αζήλαο . Άθημε ζηελ ‘‘ρξπζή πόιε’’ θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο,
επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή καο μεθηλάεη κε ην ‘‘Μηθξό κέξνο’’ (Μάια ηξάλα) κία από ηηο παιαηόηεξεο ηζηνξηθέο ζπλνηθίεο
ζηελ Πξάγα. ηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ επηβιεηηθή κπαξόθ εθθιεζία ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ, ζα πεξπαηήζνπκε από ηελ γξαθηθή Γνηζηθή
γέθπξα ηνπ Καξόινπ κέζα από ηα κεζαησληθά δξνκάθηα ηεο ‘‘Βαζηιηθήο νδνύ’’ σο ηελ πιαηεία ηεο παιηάο πόιεο, κε ην Γεκαξρείν θαη ην
θεκηζκέλν αζηξνλνκηθό ξνιόη θαη ηελ ‘‘παξέιαζε ησλ απνζηόισλ’’ θαζώο θαη ζηελ πιαηεία ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Πξάγαο. Μεηά ηελ
μελάγεζε ζα έρνπκε γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην γηα λα απνιαύζνπκε ηελ παξαδνζηαθή ηνπηθή θνπδίλα. ηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνύκε ζην
μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ δηαζθεδάζηε ζε ηππηθέο Σζέρηθεο κππξαξίεο κε ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ θαη κπύξα παξαγσγήο ηνπο ή ζηα θεκηζκέλα ηδαδ
θιακπ ηεο Πξάγαο.

2ε ΜΔΡΑ: ΠΡΑΓΑ - (ΣΔΚΤ ΚΡΟΤΜΛΟΒ Πξναηξεηηθά)
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ε κέξα είλαη ειεύζεξε, πξόηαζή καο είλαη κία νινήκεξε εθδξνκή ζηε δεύηεξε πην όκνξθε πόιε κεηά ηελ Πξάγα
ζην «Σζέζθπ Κξνύκινβ». Υείκαξξνη ηνπ πνηακνύ Βνιηάβα ηξέρνπλ ζε πνιιά ζεκεία απηήο ηεο κεζαησληθήο πόιεο ε νπνία όπσο θαη ε Πξάγα,
είλαη ζηελ ιίζηα ησλ δηαηεξεηέσλ πόιεσλ ηεο Οπλέζθν. Απνηειεί πνιηηηζκηθό ζηνιίδη κε ηα ηδηαίηεξα θαινδηαηεξεκέλα γνηζηθνύ θαη
αλαγελλεζηαθνύ ξπζκνύ θηήξηα, ηηο εθθιεζίεο θαη ηα ζηελά δξνκάθηα ηεο. Σα ηείρε ηνπ Κξνύκινβ εζσθιείνπλ ζεζαπξνύο ηδηαίηεξεο
αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αμίαο όπσο ε ‘‘θξπθή γέθπξα’’. Δπηζθεθζείηε ην θάζηξν ηεο πόιεο θαη ζαπκάζηε από ςειά ηελ παλνξακηθή
ζέα. Δπηζηξνθή ζηελ Πξάγα. Βξάδπ ειεύζεξν.

3ε ΜΔΡΑ: ΠΡΑΓΑ – (ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ)
Μεηά ην πξσηλό, ζα αλαρσξήζνπκε από ηελ Πξάγα κε πξννξηζκό ηελ γλσζηή ινπηξόπνιε Κάξινβπ Βάξπ ζηε Γπηηθή Βνεκία. Γλσζηή ιόγσ
ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηεο. Σνλ 14ν αηώλα νλνκάζηεθε «Βαζηιηθή Πόιε» από ηνλ απηνθξάηνξα Κάξνιν ηνλ 4ν θαη έθηνηε θαζηεξώζεθε ζαλ
ηόπνο ζπλάληεζεο πξνζσπηθνηήησλ ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλώλ θαη ηεο πνιηηηθήο. Γηαζρίδνληαο ηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν δίπια ζηνλ πνηακό
Σέπια θαηαιαβαίλνπκε γηαηί ν Γθαίηε, ν ίιιεξ, ν Μπεηόβελ, ν Μπαρ ν Σζάξνο ηεο Ρσζίαο θ.α. πεξπάηεζαλ ηνλ ίδην δξόκν. Μεηά ηελ
μελάγεζε καο ζηελ πόιε ζα έρνπκε γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. Αλαρώξεζε γηα ηελ Πξάγα. Βξάδπ ειεύζεξν.

4ε ΗΜΔΡΑ: ΠΡΑΓΑ – (ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΣΡΟΤΠΟΛΗ)
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ε μελάγεζε καο μεθηλάεη κε ην κνλαζηήξη ηνπ ηξάρνβ θαη ην Λνξέηην έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κλεκεία ηεο
Πξάγαο, ζηε ζπλέρεηα θαηεπζπλόκαζηε ζηε καγεπηηθή θαζηξνύπνιε, ηελ Αθξόπνιε ηεο Πξάγαο πνπ απιώλεηαη πάλσ ζην ιόθν ηεο Μάια
ηξάλα θαη θαηαιήγνπκε ζηνλ εληππσζηαθό Γνηζηθό λαό ηνπ Αγ. Βίηνπ θαη ζηελ ‘‘βαζηιηθή’’ ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ. Μεηά ηελ μελάγεζή καο ζα
έρνπκε 2σξε θξνπαδηέξα ζην πνηακό Βνιηάβα όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ηελ Πξάγα από κηα άιιε άπνςε. Η θξνπαδηέξα ζα
ζπλνδεύεηαη από γεύκα ζε κπνπθέ. Μεηά ην γεύκα ειεύζεξνη γηα κηα βόιηα ζηελ πόιε. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε
κηα παξάζηαζε «Μαύξνπ Θεάηξνπ», όπεξα θ.α. , άιισζηε βξίζθεζηε ζηελ πόιε όπνπ γελλήζεθε ε ηδέα ηνπ Μαύξνπ Θεάηξνπ!

5ε ΜΔΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΔΙΟ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη κε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο από ηελ όκνξθε πξσηεύνπζα ηεο θεληξηθήο Δπξώπεο, αλαρσξνύκε γηα ην
αεξνδξόκην θαη ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο.

Σηκή θαηά άηνκν
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
DIPLOMAT 4* or Similar

Ε
2ΚΛΙΝΟ
615 €

ΕΠ/ΝΗ
ΜΟΝ/ΝΟΤ
100 €

ΠΑΙΔΙ 2-12 Ε
EXTRA ΚΡΕΒΑΣΙ
515 €

HOTEL 987 4* or Similar

655 €

130 €

555 €

MARRIOTT PRAGUE 5* or Similar

765 €

200 €

665 €

Πτήσεις με Aegean airlines:
A3 7301 Ηξάθιεην –Αζήλα
A3 864 Aζήλα –Πξάγα
A3 865 Πξάγα – Αζήλα
A3 7328 Αζήλα – Ηξάθιεην

αλαρ. 06:35 άθημε 07:25
αλαρ. 09:15 άθημε 10:50
αλαρ. 16:35 άθημε 20:15
αλαρ. 22:00 άθημε 22:50

Περιλαμβάνονται:
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα – Πξάγα – Αζήλα.
 Μεηαθνξά από θαη πξνο ην αεξνδξόκην ηεο Πξάγαο.
 4 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Πξάγα ζε μελνδνρείν ηεο
επηινγήο ζαο κε πξσηλό.
 2 γεύκαηα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην.
 1 γεύκα ζηελ θξνπαδηέξα ζην πνηακό Μνιδάβα.









Ξελάγεζε ηεο παιηάο πόιεο ηεο Πξάγαο.
Ξελάγεζε ηνπ Κάζηξνπ ηεο Πξάγαο.
Οινήκεξε εθδξνκή ζην Κάξινβπ Βάξπ.
Διιελόθσλνο ζπλνδόο – Ξελαγόο.
Σαμηδησηηθή αζθάιεηα κε επηπιέσλ παξνρέο.
Δλεκεξσηηθά έληππα.
Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται:
Φόξνη αεξνδξνκίσλ 150 €
 Όηη ξεηά αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν


Σημείωση:
Οη μελαγήζεηο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δύλαηαη λα αιιάμεη ε ζεηξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.

