ΚΕΝΤΡΙΚΟ:
Μητροπόλεως 16
τηλ. 2310 284.300, 284.880,
284.113, 2311 274.980

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Μητροπόλεως 18 – 3ος όροφος
τηλ 2310 284 315

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:
Πόντου 88
τηλ. 2310 43.43.53

ΝΕΑΠΟΛΗ:
Ανδ. Παπανδρέου 73
Τηλ. 2310 63.68.12

www.athoshellas.gr

athostravel

ΠΡΑΓΑ 4&5ΗΜΕΡΕΣ
1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ – ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

Πρωινή αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100 πύργων. Άφιξη και ξενάγηση στο σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της
Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα ακριβότερα καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, καθώς και τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και
θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη γύρω γύρω από όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως
του Kίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και της Εύας και
την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το
Κλεμεντίνου , θα δούμε την βιβλιοθήκη , το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη
συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε για την πλατεία του Vaclav, τo σημείο συνάντησης των κατοίκων
της Πράγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου της Φυσικής Ιστορίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΣΤΡΑ ΒΟΗΜΙΑΣ – ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Προγευμα και ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα , με ξενάγηση στην Καστρούπολη (Hrantsani) την Ακρόπολη της πόλης που απλώνεται
στον λόφο της Mala Strana, θα δούμε το μοναστήρι Strahon, το Loretto, το ανάκτορο Schwarzenberg, το παλιό ανάκτορο των
βασιλέων της Βοημίας το οποίο αργότερα έγινε κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και σήμερα πλέον χρησιμοποιείται ως προεδρικό
μέγαρο. Στην συνέχεια θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, τον δρόμο των αλχημιστών, την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου,
θα περάσουμε από το εθνικό θέατρο και θα καταλήξουμε στην πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή εξ ιδίων
στο ξενοδοχείο. Προαιρετική βραδινή έξοδος στο φημισμένο μαύρο θέατρο της Πράγας ή βραδινή διασκέδαση στις τσέχικες
μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.
3η ΗΜΕΡΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βορρά όπως την αποκαλούν, την Δρέσδη.Ολοήμερη εκδρομή στην Ανατολική Γερμανία
στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας, φεύγοντας από την Πράγα προς τα Δυτικά θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού
Μπαρόκ και αναγέννησης όπως την όπερα Zemper, το αναγεννησιακό παλάτι Rrezidenschloss, το επιβλητικό μπαρόκ Zwinger
– τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις
των παλιών δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μουσείο της μπλε πορσελάνης. θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών
Frauenkirche ,και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή το βράδυ στην Πράγα. Διανυκτέρευση (150km).
4η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Ολοήμερη προαιρετική εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία. Μετά από μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη
λουτρόπολη “Βασιλική Πόλη” του αυτοκράτορα Καρόλου του IV και ταυτόχρονα τόπο συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων,
των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α΄, Μαρία Θηρεσία, Γκαίτε, Σιλλερ, Μπάχ κα. Διασχίζοντας τον
κεντρικό πεζόδρομο κατά μήκος του αχνιστού ποταμού Tepla θαυμάζουμε το γραφικό αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που κατά
καιρούς φιλοξένησαν τους μεγάλους καλλιτέχνες του Τσέχικου κινηματογράφου. Χρόνος ελεύθερος. Προτείνουμε να δοκιμάσετε
τις τσέχικες σπεσιαλιτέ της περιοχής αλλά και μία βόλτα στα καταστήματα με τοπικά προϊόντα φτιαγμένα από τα ιαματικά νερά της
περιοχής. Επιστροφή στην Πράγα. Διανυκτέρευση (120km).
5η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Περιπλανηθείτε στην πλούσια αγορά της πόλης, με τα υπέροχα κρύσταλλα, επισκεφτείτε το μουσείο φυσικής ιστορίας,
την εθνική πινακοθήκη και πολλά άλλα ενδιαφέροντα μονοπάτια στην ρομαντική Πράγα. Μια άλλη καλή ιδέα είναι η
επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο. Μετά από τις τελευταίες αγορές, σας προτείνουμε μια αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό
Μολδάβα ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί την ιστορία του και μας διαβάζει το ημερολόγιο των γραφικών γεφυρών και
κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Απολαύστε πλούσιο μπουφέ με φαγητό, γλυκά, φρούτα, τυριά και διάφορες
νοστιμιές. Κάπως έτσι ρομαντικά 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 δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
Πρωινό καθημερινά.
Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
Ταξιδιωτική ασφάλιση
Δεν περιλαμβάνονται
Είσοδοι μουσείων, και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΡΑΓΑ
Ημέρες

4

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

(με AIR SERBIA/AEGEAN AIRLINES)

Αναχωρήσεις

ΚΑΘΕ
ΠAΡΑΣΚΕΥΗ
&
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΑΘΕ
ΠΕΜΠΤΗ &
ΔΕΥΤΕΡΑ

Ξενοδοχείο

Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκλινου

RUBICON OLD TOWN 3*/ LOUIS LEGER 4*

179

155

215

ARCHIBALD CITY 4* / E.A. DOWNTOWN 4*

199

165

245

E.A EMBASSY 4* / CLEMENT 4*

209

169

269

JURYS INN 4* / RAMADA CITY CENTRE 4*

219

175

295

CLARION OLD TOWN 4* / PRESIDENT 5*

235

185

319

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* / YASMIN 4*

249

195

349

GRANDIOR 5*

279

199

409

COSMOPOLITAN 5* / JALTA 5*

299

215

445

BOSCOLO 5* / MARRIOTT 5*

319

225

485

RUBICON OLD TOWN 3*/ LOUIS LEGER 4*

199

165

245

ARCHIBALD CITY 4* / E.A. DOWNTOWN 4*

225

179

299

E.A EMBASSY 4* / CLEMENT 4*

239

189

325

JURYS INN 4* / RAMADA CITY CENTRE 4*

255

195

355

CLARION OLD TOWN 4* / PRESIDENT 5*

269

199

385

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* / YASMIN 4*

289

209

425

GRANDIOR 5*

325

225

495

COSMOPOLITAN 5* / JALTA 5*

355

239

549

BOSCOLO 5* / MARRIOTT 5*

385

255

609

Σημειώσεις

Πτήσεις
ΑIR SERBIA
Φόροι
αερ/μιου
95ε
Πτήσεις
ΑΕGEAN AIRLINES
Φόροι
αερ/μιου
105ε

Πακέτο
μεταφορών
αεροδρομίου &
ξεναγήσεων
90ε

Στις πτησεις της AEGEAN AIRLINES περιλαμβάνoνται 1 χειραποσκευή έως 8κ / άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανα 2 άτομα. Κόστος επιπλέον
αποσκευής έως 23 κ – 40ε. (αφορα τις πτησεις της AEGEAN AIRLINES).
Στις πτησεις της AIR SERBIA περιλαμβανονται 1 αποσκευη εως 20 κιλα ανα ατομο και 1 χειραποσκευη εως 8 κιλα ανα ατομο.

