
 

 

 

 

Πράγα  ‘’ Μεςαιωνικό Παραμφθι’’  

Κάρλοβυ Βάρυ- Κάςτρο Χρατςάνι – Δρζςδη 

4    Ημζρεσ 

26-29/12/2019 
 

1η ημζρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΡΑΓΑ  
υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για Πράγα. Άφιξθ και  μεταφορά ςτο ξενοδοχείο μασ. Σο 
απόγευμα ελεφκερο για μια πρϊτθ γνωριμία με τθν πρωτεφουςα τθσ Σςεχίασ. Επιςτροφι ςτο 
ξενοδοχείο.Διανυκτζρευςθ. 
 
2η ημζρα: ΠΡΑΓΑ ( Stare Mesto/ Nove Mesto)- ΚΑΣΡΟΤΠΟΛΗ - ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΣΟ ΜΟΛΔΑΒΑ 
(προαιρετική) 
Πρωινό και κα επιςκεφκοφμε τθν Καςτροφπολθ και το Κάςτρο. Θα δοφμε το μοναςτιρι τραχόβ, 
το παλάτι Σςζρνιν, το Λορζτο, το παλάτι βαρτςενβζργκ, τθν Αρχιεπιςκοπι, το Προεδρικό μζγαρο, 
τον Κακεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου. το τζλοσ , κα επιβιβαςτοφμε από 
τθν όχκθ τθσ «Μικρισ πλευράσ» ςε καραβάκι για μια 2ωρθ κρουαηιζρα με γεφμα (προαιρετικά). 
υνεχίηουμε για  να γνωρίςουμε τθ παλιά πόλθ τθσ Πράγασ. Θα δοφμε τθν πλατεία τθσ παλιάσ 
πόλθσ, το μεςαιωνικό Δθμαρχείο με το αςτρονομικό ρολόι, το ναό τθσ Παναγίασ Συν, τθν Εβραϊκι 
ςυνοικία, το γοτκικό Πφργο τθσ πυρίτιδασ, το Πανεπιςτιμιο του Καρόλου, το Θζατρο Νόςτιτσ, τθν 
πλατεία Βενςεςλάβ, τθν Εκνικι βιβλιοκικθ, το Μζγαρο φιλαρμονικισ και κα περπατιςουμε ςτθν 
πζτρινθ γζφυρα του Καρόλου, ςτολιςμζνθ με 30 αγάλματα των αγίων. Για το βράδυ ςυνιςτοφμε 
κάποιο από τα φθμιςμζνα τηαη κλαμπ με ηωντανι μουςικι ι χαλάρωςθ με μια από τισ εξαιρετικζσ 
τςεχικζσ μπφρεσ. 
 

3η ημζρα : ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ (προαιρετική)(130 + 130 χλμ.) 

Μετά το πρωινό αναχωροφμε (προαιρετικά) για τθν ολοιμερθ εκδρομι ςτθ λουτρόπολθ του 

Καρόλου, το Κάρλοβι Βάρι. Κτιςμζνο κατά μικοσ του ποταμοφ Σζπλα, αποτζλεςε αγαπθμζνο 

προοριςμό προςωπικοτιτων όπωσ ο Μζγασ Πζτροσ, θ Μαρία Θθρεςία, ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο 

Μπαχ. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ψϊνια και επιςτροφι ςτθν Πράγα. Διανυκτζρευςθ 

 
4η ημζρα: ΠΡΑΓΑ - ΕΠΙΣΡΟΦΗ 
Πρωινό και ςτθν ςυνζχεια μεταφορά ςτο αεροδρόμιο απ’ όπου ακολουκεί θ πτιςθ επιςτροφισ. 
 

 

Περιλαμβάνονται :  

 Αεροπορικά ειςιτιρια με απευκείασ πτιςθ τθσ ELLINAIR. 

 Μετακινιςεισ με πολυτελι ποφλμαν του γραφείου μασ. 

 Μεταφορζσ από/προσ αεροδρόμιο εξωτερικοφ. 

 Διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ. 

 Πρωινό κακθμερινά. 

 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 

 Ζμπειρο Αρχθγό – υνοδό του γραφείου μασ. 

 Φ.Π.Α.  

 Αςφαλιςτικι κάλυψθ αςτικισ /επαγγελματικισ ευκφνθσ. 
 



 

 

Δεν περιλαμβάνονται : 

 Φόροι αεροδρομίων 150 €. 

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

 Δθμοτικοί φόροι ξενοδοχείων. 
 

ημείωςη: 

Οι ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, περιθγιςεισ είναι ενδεικτικζσ και δφναται να αλλάξει θ ςειρά  που κα 

πραγματοποιθκοφν. 

 

Πτήςεισ με ELLINAIR:  
26/12 ΑΘΗΝΑ – ΠΡΑΓΑ   15:30 – 17:30  
29/12 ΠΡΑΓΑ – ΑΘΗΝΑ    11:00 – 14:50   
* Περιλαμβάνει 8kg χειραποςκευι και βαλίτςα 20 kg ανά άτομο. 
 
ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (περιλαμβάνει αεροπορικό ειςιτιριο, μεταφορζσ από και προσ το 
αεροδρόμιο, ξενοδοχείο). 
 

Ξενοδοχεία Δίκλινο Μονόκλινο Παιδιά εωσ 12 
ετών 

Διατροφή Φόροι 

Holiday Inn Prage 4*  175 € +90 € 115 € 

Πρωινό 150€ 

Ibis Wenceslas 3*  
180 € +95 € 

120€ (παιδί ζωσ 8 
ετϊν ςτο κρεββάτι 

των γονζων) 

Ιbis Old Town 
3*(κεντρικο) 195 € +110 € 

130 € (παιδί ζωσ 8 
ετϊν ςτο κρεββάτι 

των γονζων) 

Botanique 4* ex. Jurrys 
(κεντρικό) 

210 € +120 € 135 € 

Νovotel Prague 4* 215 € +130 €- 1o 85 € / 2o 85 € * 

Marriott prague 5* 
(κεντρικό) 

240 € +150 € 155 € 

* 

* ςτο ξενοδοχείο Novotel οι παιδικζσ τιμζσ ιςχφουν για παιδιά ζωσ 14ετών 

 
Οι τιμζσ είναι early bookingκαι ιςχφουν (ζωσ 16/11)  για περιοριςμζνο αριθμό κρατήςεων ςτη 

ςυνζχεια αυξάνονται κατά 50 € κατά άτομο 

 
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Ξενοδοχεία Δίκλινο Μονόκλινο Παιδιά εωσ 12 
ετών 

Διατροφή Φόροι 

Holiday Inn Prage 4*  220 € +90 € 160 € 

Πρωινό 150€ 

Ibis Wenceslas 3*  225 € +95 € 
165 € (παιδί ζωσ 8 
ετϊν ςτο κρεββάτι 

των γονζων) 

Ιbis Old Town 
3*(κεντρικο) 240 € +110 € 

175 € (παιδί ζωσ 8 
ετϊν ςτο κρεββάτι 

των γονζων) 

Botanique 4* ex. Jurrys 
(κεντρικό) 

255 € +120 € 185 € 



 

 

Νovotel Prague 4* 
265 € +130 € 

1o 125 € / 2o 125 
€ * 

Marriott prague 5* 
(κεντρικό) 

290 € + 150€ 200 € 

* 

* ςτο ξενοδοχείο Novotel οι παιδικζσ τιμζσ ιςχφουν για παιδιά ζωσ 14 ετών 

 

Οι τιμζσ είναι early booking και ιςχφουν (ζωσ 16/11) για περιοριςμζνο αριθμό κρατήςεων ςτη 

ςυνζχεια αυξάνονται κατά 50 € κατά άτομο 

 

ημειώςεισ: 

*Οι ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, περιθγιςεισ είναι ενδεικτικζσ και δφναται να αλλάξει θ ςειρά που κα 

πραγματοποιθκοφν 

* Early Booking: Η προςφορά ιςχφει για περιοριςμζνο αρικμό κρατιςεων 

** το πακζτο των Ατομικϊν ταξιδιϊν περιλαμβάνονται:  

Αεροπορικά ειςιτιρια, διαμονι ςτο ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ με πρωινό & μεταφορζσ από και 

προσ το Αεροδρόμιο προοριςμοφ 

Γενικζσ ςθμειϊςεισ 

_Όλεσ οι τιμζσ είναι κατ’ άτομο. Σα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προςκικθ μιασ επιπλζον 

κλίνθσ. 

_Οι τιμζσ των αεροπορικϊν ναφλων και φόρων αεροδρομίων ζχουν υπολογιςτεί με ςθμερινι 

θμερομθνία και άπτονται τθσ αποκλειςτικισ ευκφνθσ των αεροπορικϊν εταιριϊν για τθν 

προςαρμογι τουσ. 

_Σο γραφείο δεν ευκφνεται για τυχόν αφξθςθ ι διαφοροποίθςθ των τιμϊν, λόγω διεκνϊν 

καταςτάςεων. ε περίπτωςθ αφξθςθσ των τιμϊν των ξενοδοχείων, αεροπορικϊν εταιριϊν, φόρων 

αεροδρομίων, προςαφξθςθ καυςίμων, οι τιμζσ κα αναπροςαρμοςτοφν.  

_Οι παιδικζσ τιμζσ ιςχφουν όταν τα παιδιά είναι 2-12 ετϊν και μοιράηονται το ίδιο δωμάτιο με 2 

ενιλικεσ. 

_Σα ωράρια των πτιςεων που αναγράφονται είναι ενδεικτικά και υπάρχει ενδεχόμενο 

αναπροςαρμογισ τουσ. 

_Η εταιρία ζχει το δικαίωμα να αντικαταςτιςει το ξενοδοχείο με κάποιο άλλο ίδιασ κατθγορίασ. 

_φμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ τα δωμάτια παραλαμβάνονται τθν θμζρα τθσ άφιξθσ ςτισ 

14:00-15:00 και παραδίδονται ςτθν αναχϊρθςθ ςτισ 11:00-12:00. 

_Η εταιρία διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ τθσ αεροπορικισ εταιρίασ, εάν αυτό κρικεί αναγκαίο. 

_τισ ναυλωμζνεσ πτιςεισ κάκε επιβάτθσ δικαιοφται μια αποςκευι 20kg και μια χειραποςκευι 5 

kg. 

_Οι  κάτοχοι ελλθνικϊν διαβατθρίων ταξιδεφον με ταυτότθτα νζου τφπου ι διαβατιριο ςφμφωνα 

με τθ ςυμφωνία Shengen. Οι κάτοχοι ξζνων διαβατιριϊν πρζπει να επικοινωνοφν με τισ 

αντίςτοιχεσ πρεςβείεσ.  Σα παιδιά κάτω των 12 ετϊν ταξιδεφον μόνο με διαβατιριο.  

HOLIDAY INN PRAGUE 4* 

Σο Holiday Inn Prague βρίςκεται ςε μια ιςυχθ τοποκεςία, λίγα βιματα μακριά από το κάςτρο και 
πάρκο Vysehrad. Ο ςτακμόσ Vysehrad του μετρό απζχει μόλισ 150 μζτρα. Όλα τα δωμάτια είναι 
κλιματιηόμενα. Σα δωμάτια διακζτουν δορυφορικι τθλεόραςθ, μίνι μπαρ και κυρίδα αςφαλείασ. 
Σο ξενοδοχείο παρζχει επίςθσ επιλογι μαξιλαριοφ και υποαλλεργικά κλινοςκεπάςματα. Η αίκουςα 
μαςάη προςφζρει ανατολίτικθ διακόςμθςθ και μεγάλθ ποικιλία από περιποιιςεισ μαςάη. Επίςθσ 



 

 

περιλαμβάνει μικρό γυμναςτιριο. Σο Café Restaurant Esprit ςερβίρει πιάτα μοντζρνασ τςζχικθσ και 
διεκνοφσ κουηίνασ, κακϊσ επίςθσ χειμερινό κιπο και βεράντα. τισ εγκαταςτάςεισ υπάρχει επίςθσ 
εκλεπτυςμζνο μπιςτρό. Η ιςτορικι πλατεία Wenceslas είναι εφκολα προςβάςιμθ ςε 2 ςτάςεισ με 
το μετρό.  

IBIS PRAHA WENCESLAS 3* 

Σο Ibis Praha Wenceslas Square βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ επιχειρθματικισ περιοχισ τθσ Πράγασ, 
περίπου 5 λεπτά με τα πόδια από τθν πλατεία Wenceslass.Όλα τα δωμάτια είναι φωτεινά και 
διακζτουν κλιματιςμό, δορυφορικι τθλεόραςθ και ντουσ. Σο μπαρ προςφζρει μεγάλθ ποικιλία 
ποτϊν. Μπορείτε να προμθκευτείτε ςνακ από τθ ρεςεψιόν όλο το 24ωρο.Σο Ibis Praha Wenceslas 
Square απζχει 5 λεπτά με τα πόδια από τθν Κρατικι Όπερα, ενϊ ο ςυγκοινωνιακόσ κόμβοσ I .P. 
Pavlova είναι 200μ. μακριά. Η Εβραϊκι υνοικία και θ Πλατεία τθσ Παλιάσ Πόλθσ με το 
Αςτρονομικό Ρολόι είναι προςβάςιμα ςε 15 λεπτά με το τραμ  

 



 

 

   

IBIS OLD TOWN 3* 

Σο Ibis Praha Old Town βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ Πράγασ, 100μ. από τθν παλιά πόλθ. Η κεντρικι 
εμπορικι οδόσ Na Porici βρίςκεται λίγα βιματα μακριά. Όλα τα δωμάτια του Ibis Praha διακζτουν 
κλιματιςμό, ντουσ και τουαλζτα. Οριςμζνα προςφζρουν επίςθσ τθλεόραςθ επίπεδθσ οκόνθσ. Όλοι 
οι χϊροι του καταλφματοσ είναι προςβάςιμοι από αναπθρικά αμαξίδια. Σο ξενοδοχείο παρζχει 
δωμάτια με μπάνιο προςβάςιμο από ΑμεΑ, κατόπιν ειδικοφ αιτιματοσ. Σο Ibis Praha είναι ζνα 
ξενοδοχείο μθ καπνιηόντων, το οποίο προςφζρει πλοφςιο μπουφζ πρωινοφ κατόπιν κράτθςθσ 
κατά τθν άφιξθ. Εκτόσ των ωρϊν λειτουργίασ του εςτιατορίου μπορείτε να απολαφςετε 
αναψυκτικά και ςνακ ςτο Rendezvous Bar του ξενοδοχείου. Η Πλατεία τθσ Παλιάσ Πόλθσ, θ 
Πλατεία Wenceslas και θ Εβραϊκι υνοικία βρίςκονται ςε απόςταςθ 500μ. από το Ibis Praha Old 
Town. Η Γζφυρα του Καρόλου και το Κάςτρο τθσ Πράγασ είναι αντίςτοιχα 1χλμ. και 1,5χλμ. μακριά. 
Ο πλθςιζςτεροσ κόμβοσ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ είναι ο ςτακμόσ Namesti Republiky του μετρό, 
που απζχει 100μ. από το ξενοδοχείο. Η Κρατικι Όπερα είναι προςβάςιμθ ςτα 800 μζτρα.  

 

BOTANIQUE HOTEL 4* 

Σο Botanique Hotel Prague είναι ζνα ξενοδοχείο ςφγχρονου ςτυλ που δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

άνεςθ των επιςκεπτϊν. Βρίςκεται ςτθν περιοχι Florenc ςτο Κζντρο τθσ Πράγασ, πολφ κοντά με τα 

πόδια ςτθν Παλιά Πόλθ.Σα 214 ευρφχωρα δωμάτια είναι μοντζρνα, άνετα και φωτεινά και 

περιλαμβάνουν αναπαυτικά κρεβάτια, smart τθλεόραςθ full HD τθσ Samsung, δωρεάν γριγορο Wi-

Fi και όλεσ τισ απαραίτθτεσ ανζςεισ. 

 

NOVOTEL PRAHA WANCESLAS SQUARE 4* 

Σο Novotel Praha Wenceslas Square βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ Πράγασ, ςε απόςταςθ 100μ. από 
τον κόμβο I.P. Pavlova των δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν. Η πλατεία Wenceslas είναι προςβάςιμθ ςε 
μόλισ 5 λεπτά με τα πόδια. Σο κάπνιςμα απαγορεφεται ςτουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου. Όλα τα 
δωμάτια διακζτουν ιδιωτικό μπάνιο, κλιματιςμό, παροχζσ για τςάι/καφζ και καναπζ-κρεβάτι. Σο 
κζντρο ςπα του Novotel περιλαμβάνει μεγάλθ εςωτερικι πιςίνα, γυμναςτιριο και ςάουνα. το 
λόμπι του Novotel υπάρχει υπολογιςτισ με internet, διακζςιμοσ για δωρεάν χριςθ από τουσ 
επιςκζπτεσ. Σο Coté Jardin Restaurant του Novotel Praha Wenceslas Square ςερβίρει 
παραδοςιακζσ τςζχικεσ ςπεςιαλιτζ και διεκνι κουηίνα. Σο πιάνο-μπαρ του ξενοδοχείου προτείνει 
ποτά και ςνακ. Η διαδρομι για το Παλαιό Δθμαρχείο με το Αςτρονομικό Ρολόι Orloj διαρκεί 20 
λεπτά με τα πόδια ι 5 λεπτά με το τραμ. Σο Εκνικό Μουςείο και το υνεδριακό Κζντρο τθσ Πράγασ 
απζχουν 400μ. και 3χλμ. αντίςτοιχα από το κατάλυμα.  

 

 

 

 

MARRIOTT PRAGUE 5* 

Σο Prague Marriott Hotel βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ Πράγασ, δίπλα ςτθν Πλατεία τθσ Παλιάσ Πόλθσ 
Σο ξενοδοχείο είναι γνωςτό για τθν εξυπθρζτθςθ πρϊτθσ κατθγορίασ και για τα ευρφχωρα 



 

 

δωμάτια. Διακζτουν πολυτελι κλινοςκεπάςματα υψθλισ ποιότθτασ, τθλεόραςθ επίπεδθσ οκόνθσ 
και κακιςτικό.  

 


