
 

 

                                            

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ … 

 

 
23-27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

5 Μέρες / 4 ∆ιανυκτερεύσεις  

* ∆ΩΡΟ Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ! 

 
1η Μέρα 23/12/17: ΧΑΝΙΑ - ΠΡΑΓΑ/ Ξενάγηση Παλιά πόλη 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την πόλη – µουσείο την Πράγα, πρωτεύουσα της Τσεχίας µε απευθείας ναυλωµένη 

πτήση. Άφιξη, γνωριµία µε το τοπικό µας αντιπρόσωπο και άµεση επιβίβαση στα λεωφορεία για να ξεκινήσουµε 
το πρόγραµµά µας µε την ξενάγηση στο σηµαντικότερο αρχιτεκτονικό µνηµείο της Ευρώπης, στην Μικρή πόλη ( 

Μάλα Στράνα) και την Παλιά πόλη (Στάρε Μέστο). Θα επισκεφτούµε ανταλλακτήριο συναλλάγµατος µε πολύ 

καλούς όρους. Θα περπατήσουµε από την γραφική γοτθική Γέφυρα του Καρόλου µέσα από τα µεσαιωνικά 

δροµάκια της «Βασιλικής  οδού» ως την πλατεία της Παλιάς Πόλης µε το ∆ηµαρχείο και το φηµισµένο 

Αστρονοµικό Ρολόι. Θα καταλήξουµε µεταξύ άλλων στο «Οµπέσνι Ντουµ» δηµιουργία των σηµαντικότερων 
Αρχιτεκτόνων, γλυπτών και ζωγράφων του 19ου αι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια µας και 

χρόνος για ξεκούραση. Προαιρετική Βραδινή µεταφορά στο κέντρο της πόλης. ∆ιανυκτερευση. 
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2η Μέρα 24/12/17 : Πράγα / Ξενάγηση καστρούπολη και προαιρετική επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο 
& προαιρετική κρουαζιέρα στο ποταµό Μολδάβα  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούµε για την  επίσκεψη  µας στην 
Καστρούπολη (Hradčany), την Ακρόπολη της Πράγας, που απλώνεται πάνω 

στο βράχο της Μάλα Στράνα. Μεταξύ άλλων θα δούµε: το  µοναστήρι 

Στραχόβ, το Λορέτο, τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίττου, µε 

εντυπωσιακά βιτρώ & το Μαυσωλείο 

των Βοηµών Βασιλέων,το 
θησαυροφυλάκιο του Στέµµατος ,τον 

δρόµο  των Αλχηµιστών – το Χρυσό 

σοκάκι µε τα χαρακτηριστικά κτίσµατα 

και τέλος τον πύργο του Ιππότη 

Ντάλιµπορ, απολαµβάνοντας την 

πανοραµική θέα της παραµυθένιας αυτής πόλης. Ελεύθερος χρόνος και και 
προαιρετική αναχώρηση για την επίσκεψη µας στο ζωολογικό κήπο της 

Πράγας.  

    
 
Μια 2ωρη περιήγηση στο πάρκο το οποίο ιδρύθηκε το 1931 και φιλοξενεί 4600 διαφορετικά ζώα και πτηνά περίπου  

τα οποία αποτελούνται από 630 διαφορετικά είδη  για αυτό και αποτελεί ένα από τα πολυσύχναστα πάρκα επισκε- 

πτών  ανά τον κόσµο.. ( περίπου 1,3 επισκέπτες το χρόνο). Έπειτα µεταφορά στο ξενοδοχείο, χρόνος για ξεκούραση. 

 
Το βράδυ σας προτείνουµε να απολαύσετε την µαγευτική κρουαζιέρα 

στο ποταµό Μολδάβα απολαµβάνοντας τις  

οµορφιές της πόλης κάτω από  το φως του φεγγαριού!  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση 

 
 

Για το βράδυ πρόταση µας: ακολουθήστε τις προτάσεις του αρχηγού σας για το χριστουγεννιάτικο γκαλά σας . 

∆ιανυκτέρευση. 

 
3η Μέρα 25/12/17: Πράγα & προαιρετική εκδροµή στο Cesky Krumlov 140 χλµ o/w (ΕΝΗΛΙΚΑΣ 25Ε,ΠΑΙ∆ΙΑ 
∆ΩΡΕΑΝ) 

   
Πρωινό στο ξενοδοχείο, και  προαιρετική αναχώρηση  για την ολοήµερη εκδροµή στο Cesky Krumlov – µια από 
τις ωραιότερες πόλεις της Βοηµίας. Το Τσέσκι Κρούµλοβ είναι µια µικρή πόλη στην περιοχή της νότιας Βοηµίας 

της Τσεχίας, που είναι γνωστή για τη ιστορική γοτθική αρχιτεκτονική της και το κάστρο Κρούµλοβ. Θα 

ξεναγηθούµε στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευµα  αναχώρηση και επιστροφή  στο ξενοδοχείο , 

∆ιανυκτέρευση.  
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4Η Μέρα 26/12/17 :  Πράγα/ ολοήµερη εκδροµή στο Κάρλοβυ Βάρυ.  

  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση,  για την ολοήµερη  εκδροµή στο Κάρλοβυ Βάρυ,(διάρκεια διαδροµής 2 ώρες  

o/w)  κτισµένο κατά µήκος του ποταµού Τέµπλα, σ’ ένα καταπράσινο γραφικό περιβάλλον που έγινε γνωστό λόγω των 

ιαµατικών πηγών του. Τον 14ο αι. ονοµάστηκε «βασιλική πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο, καθιερώθηκε        

δε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων  των γραµµάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Εδώ έγραψαν ο Γκαίτε και      

ο Σίλλερ, συνέθεσαν ο Μπετόβεν και ο Μπαχ, έβαλε νέους ορίζοντες ο Μαρξ και ξεκουράστηκε η Μαρία Θηρεσία. 
Ξενάγηση. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στην Πράγα , διανυκτερευση.   
 
5Η Μέρα 27/12/17 : Πράγα – Ολοήµερη εκδροµή στη ∆ρέσδη 152 χλµ o/w-  πτήση επιστροφής 

  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση αφού µαζέψουµε τα πράγµατα µας και αφήσουµε τα δωµάτια µας το πρωί         
για την πόλη της ∆ρέσδης. Μια πόλη η οποία προσφέρει µεγάλη ποικιλία ιστορικών κτιρίων µερικά από τα οποία          

είναι το Dresden Zwinger, η εκκλησία Frauenkirche, η όπερα Semper. Άφιξη εκεί, ξενάγηση και χρόνος ελεύθερος      

για µια βόλτα στην πόλη. Αργά το απόγευµα επιστροφή στην Πράγα,  .Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στη Πράγα     

µέχρι την προγραµµατισµένη ώρα συγκέντρωσης και µεταφοράς στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής αργά το 

απόγευµα . 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Απευθείας ναυλωµένη πτήση τσάρτερ 23/12/17 07:00 ΧΑΝΙΑ – 00:05 Πράγα & 28/12/17 11:45 Πράγα – 

03:50. XANIA (τύπου BOEING 737 ) 

• ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας  

• πρωινό καθηµερινά   

• Περιλαµβάνεται η ξενάγηση στην πόλη της Πράγας  παλιά πόλη 

• Περιλαµβάνεται η ξενάγηση στην πόλη της Πράγας  στην Καστρούπολη 

• Περιλαµβάνεται η περιήγηση στην ∆ρέσδη 

• ∆ΩΡΟ 1 Ολοήµερη εκδροµή στο  Κάρλοβυ Βάρυ  

• έµπειρο ελληνόφωνο αρχηγό – συνοδό  καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

• Μεταφορές καθηµερινά όπως απαιτεί το πρόγραµµα ανά ηµέρα µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν οδηγός  

• Έµπειρος ελληνόφωνος αρχηγός- συνοδός του γραφείου µας 
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∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Είσοδοι σε µουσεία, πάρκα, ιστορικούς χώρους και όπου αλλού απαιτούνται 

• Φόροι αεροδροµίου και επίναυλος καυσίµων – 75 ευρώ το άτοµο 

• Ότι αναφέρεται σαν προτεινόµενο ή προαιρετικό 

• ∆υνατότητα Φαγητού 

• Ποτά στα γεύµατα / δείπνα και στο χριστουγεννιάτικο δείπνο 

• Φιλοδωρήµατα / αχθοφορικά κτλ 
 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ! 
 

 

…… ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ OLYMPIK ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΑΓΗΤΟ ΜΠΟΥΦΕ ….. 
 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΥΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 

 
 

ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΑΣ ΝΩΡΙΣ KAI KEΡ∆ΙΣΤΕ 150ΕΥΡΩ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ 
Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ , ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ. 

 
 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

� ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 

� ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 200ΕΥΡΩ  
 

 
 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

General Tourist Office 

Kalamaki, 731 00 Chania, Crete, Greece – Tel.: (0030) 28210 33713, Fax: (0030) 28210 33524 

e-mail:manolis@kalamaki-travelservices.gr 

 


