
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

Πράγα ‘Μεσαιωνικό Παραμύθι’  4,5,6 Ημέρες 
 (Τσέσκε Κρούμλοβ, Καρλοβι Βαρι,  Κάστρο Χρατσάνι, Δρέσδη)  

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ELLINAIR ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ 

 ‘’H ΠΡΑΓΑ  OΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΔΕΙ’’ 

Hμ Ανάχ. Ξενοδοχείο Περιοχή 
SPECIAL EARLY 

BOOKING ΤΙΜΗ 

Παιδική Τιμή 

2-12 ετών 

Διαφορά 

μονο/νου 

Αεροπορική Εταιρεία / 

Πτήσεις/Φόροι Αερ.  

5 
19/12 

* 

Olympik Congress 4*  
- ημιδιατροφή 

Περιφερειακό – 

Στάση μετρό στα 

150 μέτρα 
135 € 45 € 85 € 

GO2SKY & ELLINAIR 
Θεσ/νικη-Μπρατισλάβα 

19/12 6G 5382  05.00-05.45 

Πράγα-Θεσ/νικη 

23/12 ΕLB 171 06.40-09.50 

Φόροι Αερ. 145 € 

Majestic Plaza 4* -
πρωινό 

Κεντρικό – Nove 

Mesto 199 € 45 € 135 € 

4 
24/12 

* 

Olympik Congress 4*  
- ημιδιατροφή 

Περιφερειακό – 

Στάση μετρό στα 

150 μέτρα 
209 € 140 € 65 € 

ELLINAIR 
Θεσ/νικη-  Πράγα 

24/12 ELB 170 06.00-07.10 

 Πράγα -Θεσ/νικη 

27/12 ΕLB 171 22.35-01.35 

Φόροι Αερ. 145 € 

Majestic Plaza 4* -
πρωινό 

Κεντρικό – Nove 

Mesto 259 € 140 € 100 € 

5 

23 & 

24/12 

* 

Olympik Congress 4*  
- ημιδιατροφή 

Περιφερειακό – 

Στάση μετρό στα 

150 μέτρα 
239 € 140 € 85 € 

ELLINAIR 
Θεσ/νικη-  Πράγα 

23/12 ELB 170  04.40-05.50 

24/12 ELB 170  06.00-07.10 

Πράγα -Θεσ/νικη 

27/12 ΕLB 171  22.35-01.35 

28/12 ΕLB 171  23.45-02.25 

Φόροι Αερ. 145 € 

Majestic Plaza 4* -
πρωινό 

Κεντρικό – Nove 

Mesto 299 € 140 € 135 € 

6 
23/12 

* 

Olympik Congress 4*  
- ημιδιατροφή 

Περιφερειακό – 

Στάση μετρό στα 

150 μέτρα 
269 € 140 € 105 € 

ELLINAIR 
Θεσ/νικη-  Πράγα 

23/12 ELB 170  04.40-05.50 

 Πράγα -Θεσ/νικη 

28/12 ΕLB 171  23.45-02.25 

Φόροι Αερ. 145 € 

Majestic Plaza 4* -
πρωινό 

Κεντρικό – Nove 

Mesto 349 € 140 € 165 € 

4 
27/12 

* 

Olympik Congress 4*  
- ημιδιατροφή 

Περιφερειακό – 

Στάση μετρό στα 

150 μέτρα 
115 € 50 € 65 € 

ELLINAIR 
Θεσ/νικη-  Πράγα 

27/12 ELB 172 13.00-14.10 

 Πράγα -Θεσ/νικη 

30/12 ΕLB 171 16.00-19.10 

Φόροι Αερ. 145 € 

Majestic Plaza 4* -
πρωινό 

Κεντρικό – Nove 

Mesto 159 € 50 € 100 € 

5 
30/12 

* 

Olympik Congress 4*  
- ημιδιατροφή 

Περιφερειακό – 

Στάση μετρό στα 

150 μέτρα 
229 € 30 € 265 € 

ELLINAIR 
Θεσ/νικη-  Πράγα 

30/12 ELB 170 14.20-15.10 

 Πράγα -Θεσ/νικη 

03/01 ΕLB 171 23.40-02.50 

Φόροι Αερ. 145 € 

Majestic Plaza 4* -
πρωινό 

Κεντρικό – Nove 

Mesto 359 € 80 € 375 € 

5 

03 & 

04/01 

* 

Olympik Congress 4*  
- ημιδιατροφή 

Περιφερειακό – 

Στάση μετρό στα 

150 μέτρα 
169 € 80 € 80 € 

ELLINAIR 
Θεσ/νικη-  Πράγα 

03/01 ELB 170 12.10-13.20 

04/01 ELB 170 09.30-10.45 

 Πράγα -Θεσ/νικη 

07/01 ΕLB 171 23.55-03.05 

08/01 ΕLB 171 23.59-03.10 

Φόροι Αερ. 145 € 

Majestic Plaza 4* -
πρωινό 

Κεντρικό – Nove 

Mesto 245 € 80 € 160 € 

*Περιλαμβάνεται μια αποσκεύη 20 kg  & μια χειραποσκεύη  8kg  ανά άτομο. 

*Στο πακέτο Ατομικών Ταξιδιών περιλαμβάνονται :  Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό & μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο. 

*Συμμετοχή στο εκδρομικό πρόγραμμα  όπως παρακάτω :  Ξενάγηση πόλης,  Ξενάγηση Καστρούπολης, Πεζή απογευματινή ξενάηση ‘Θρύλοι της Πράγας’’,  Εκδρομή στο 

Κάρλοβι Βάρι  ΕΝΗΛΙΚΑΣ 50 € , ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ 30 €  *Συμμετοχή στις  προαιρετικές εκδρομές δηλώνετε στον προορισμό στον αρχηγό της εκδρομής σας. 

Απευθείας πτήσεις για Πράγα 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ * 

 



 

1η ημέρα : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ  (Ξενάγηση   πόλης – Stare Mesto/ Nove Mesto )  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Πράγα. Άφιξη και ξενάγηση Παλιάς πόλης 

της Πράγας – μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το 

μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το 

γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία 

Βενσεσλάβ (Vaclavske namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα 

περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα των αγίων. Ελεύθερο 

απόγευμα. Το βράδυ συνιστούμε να επισκεφτείτε κάποιο από τα φημισμένα τζαζ κλαμπ με ζωντανή 

μουσική, και σίγουρα να δοκιμάσετε και μια από τις εξαιρετικές τσεχικές μπύρες.  

 

2η ημέρα : ΠΡΑΓΑ – ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ –ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ ΜΕ ΓΕΥΜΑ - ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΗ – ΘΡΥΛΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ – ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΤΟ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ. 

Πρωινό και ξενάγηση Καστρούπολης και Κάστρου – μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το 

παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό 

μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου,το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Στο τέλος της ξενάγησης 

θα επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει 2ωρη 

κρουαζιέρα με γεύμα. (προαιρετικά). Το απόγευμα θα απολαυσουμε μια πεζή ξενάγηση στο κέντρο της 

πόλης ξεκινώντας με ένα ποτήρι ζεστού κρασιού στην χριστουγεννιάτικα στολισμένη πλατεία της 

παλιάς πόλης. Συνεχίζουμε προς το πίσω μέρος του παραμυθένιου ναού της Παναγίας του Τυν όπου 

επισκεπτόμαστε την γραφική πλατεία ψαραγοράς και στη συνέχεια προχωρούμε μέσα από τα γραφικά 

δρομάκια προς την οδό Τσέλετνα, όπου επισκεπτόμαστε το μουσείο σοκολάτας για μια ζεστή 

σοκολάτα. Συνεχίζουμε προς την πλατεία φρουταγοράς περνώντας μπροστά από παλαιότερο κυβιστικό 

κτήριο της Πράγας, το σπίτι της μαύρης Παναγίας. Αφού επισκεφθούμε το Θέατρο Σταβόβσκε, (γνωστό 

για την πρεμιέρα του έργου «Don Giovanni” που παρουσίασε ο  Μότσαρτ το 1787), το άγαλμα της 

αγνής πίστης και την γοτθική έδρα του πανεπιστημίου του Καρόλου, συνεχίζουμε μέσα από τα στενά 

γραφικά δρομάκια προς την μπυραρία «The PUB». Στη μπυραρία μπορούμε να «αυτό…σερβιριστούμε» 

και να απολαύσουμε την καλύτερη μπύρα της Τσεχίας (κατά πολλούς την καλύτερη στον κόσμο) και 

πρώτη μπύρα τύπου «Lager» που παρασκευάστηκε στον κόσμο, την Pilsner Urquell.  Συνεχίζουμε μέσα 

από τα γραφικά δρομάκια προς το άγαλμα του Καρόλου IV στην αρχή της γέφυρας του Καρόλου, όπου 

μπορούμε να φωτογραφίσουμε την υπέροχη θέα με φόντο το φωτισμένο κάστρο της Πράγας. 

Προχωρούμε και πάλι μέσα από τα στενά δρομάκια προς το ναό της Βηθλεέμ, για να καταλήξουμε – 

για φαγητό και ποτό - στην πλέον κλασσική καφετέρια της Πράγας, το «Λούβρο», όπου καλλιτέχνες, 

επιστήμονες, λόγιοι και συγγραφείς απολάμβαναν τον καφέ και το γλυκό τους, ανάμεσά τους  και οι 

Άλμπερτ Αϊνστάιν, Φραντζ Κάφκα και Κάρελ Τσάπεκ. Η καφετέρια «Louvre» προσφέρει ένα πλούσιο 

μενού τοπικής και διεθνής κουζίνας συνοδευόμενο με μεγάλη ποικιλία αλκοολούχων και μη ποτών, 

καφέ και φυσικά γλυκών εδεσμάτων.  Για το βράδυ σας προτείνουμε μια μοναδική παράσταση του 

ξακουστού Μάυρου Θεάτρου της Πράγας. 

 

 3η ημέρα : ΠΡΑΓΑ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ (170 +170 χλμ.)   

Πρωινό και για σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στην παραμυθούπολη της Τσεχίας, 

το Τσέσκυ Κρούμλοβ όπου θα απολαύσετε το επιβλητικό κάστρο του, του οποίου η κατασκευή κράτησε 

6 αιώνες, τα περίτεχνα καλντερίμια του, τις χαριτωμένες στοές με τις ασύμμετρες καμάρες, τους 

καλλιτεχνικούς κήπους, τα κουκλίστικα σπίτια βαμμένα με όμορφα απαλά χρώματα και στολισμένα με 

μεγάλης ποικιλίας αρχιτεκτονικά διάκοσμα με τοιχογραφίες στις προσόψεις που παραπέμπουν σε 

θέματα από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία. Διεκδικεί επάξια τον τίτλο της επίσημης 

παραμυθούπολης της Βοημίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

 

 



4η ημέρα :  ΠΡΑΓΑ – ΔΡΕΣΔΗ (150 +150 χλμ)  

Για σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στην ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, την 

αποκαλούμενη και «Φλωρεντία» λόγω της αναγεννησιακής της αύρας, του πολιτισμού και των μνημείων 

της, χτισμένη στις όχθες του Έλβα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της μορφή, χάρη στο ενδιαφέρον 

των κατοίκων της που επιθυμούν να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν στο μεσαίωνα. Αργά το 

απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

 

5η ημέρα : ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ (130+130 χλμ.) 

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την ολοήμερη εκδρομή στη λουτρόπολη του Καρόλου , το Κάρλοβι 

Βάρι. Κτισμένο κατά μήκος του ποταμού Τέπλα αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό προσωπικοτήτων 

όπως ο Μέγας Πέτρος, η Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ.  Ελεύθερος χρόνος για ψώνια 

και επιστροφή στην Πράγα. 

 

6η ημέρα : ΠΡΑΓΑ  (Ελεύθερη ημέρα ) – Πτήση επιστροφής 

Πρωινό και ελεύθεροι στην αγορά της πόλης για τις τελευταίες βόλτες και αγορές σας. Στη συνέχεια θα 

μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Πράγας όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα 

πραγματοποιηθούν. 

-Στην 4ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιούνται η 3η & 6η  ημέρα του προγράμματος. 

-Στην 5ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 6η ημέρα του προγράμματος. 

 

 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως αναφέρονται 

στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας. Ξεναγήσεις-

Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. 

Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

 

 Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Φόροι 

αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. Check points (όπου απαιτείται 

και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 


