
  
19-24/02/2019 
6 Μέρες / 5 ∆ιανυκτερεύσεις  

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ! 

  
 
1η Μέρα : Ηράκλειο-  Πράγα – ξενοδοχείο ή προαιρετική 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 προαιρετική 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. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
2η Μέρα : Πράγα ελεύθερη µέρα ή προαιρετική ξενάγηση στην Καστρούπολη  

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούµε για την προαιρετική  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, το 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 µεταφορά στο ξενοδοχείο µας 
διανυκτέρευση. Προαιρετική Βραδινή µεταφορά στο κέντρο της πόλης. 
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SUPER!!! 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3η Μέρα : Πράγα ελεύθερη µέρα ή προαιρετική ολοήµερη εκδροµή στο Cesky Krumlov 

  

Πρωινό στο ξενοδοχείο, και προαιρετική αναχώρηση  για την ολοήµερη εκδροµή στο Cesky Krumlov – µια από 
τις ωραιότερες πόλεις της Βοηµίας. Θα ξεναγηθούµε στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευµα  
αναχώρηση και επιστροφή  στο ξενοδοχείο , ∆ιανυκτέρευση. 

 
4η Μέρα : Πράγα ελεύθερη µέρα ή προαιρετική επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο & προαιρετική 
κρουαζιέρα στο ποταµό Μολδάβα  

    
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 
  

5η Μέρα : Πράγα ελεύθερη µέρα ή  προαιρετική ολοήµερη εκδροµή στην Κούτνα Χορα  

Πρωινό και ελευθέρη µέρα ή προαιρετική  αναχώρηση για να επισκεφθούµε την 

Kutna Hora, στην επαρχία της Βοηµίας  την πόλη µε τον  τεράστιο αρχιτεκτονικό 

πλούτο και δεύτερη σηµαντικότερη πόλη της Τσεχίας µετά την Πράγα.  Άφιξη         

και περιήγηση στην πόλη .Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε, να αγοράσετε 

αναµνηστικά, να πιείτε έναν καφέ  ή να γευµατίσετε . Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 

διανυκτέρευση 
 

6Η Μέρα : Πράγα ελεύθερη µέρα ή  ολοήµερη προαιρετική εκδροµή στο Κάρλοβυ Βάρυ -πτήση επιστροφής 

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και προαιρετική αναχώρηση αφού µαζέψουµε τα πράγµατα µας και αφήσουµε τα 

δωµάτια µας,  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 
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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 και 
επιστροφή στη Πράγα µέχρι την προγραµµατισµένη ώρα συγκέντρωσης και µεταφοράς 
στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής αργά το απόγευµα . 

 
 

 
 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 

Το άτοµο στο 
δίκλινο  

 
 

ΠΑΙ∆Ι 2-12 ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 
Επιβάρυνση  
Σε µονόκλινο 

δωµάτιο 

HB  
1 γεύµα ή δείπνο την ηµέρα  

 
HOTEL OLYMPIK 

CONGRESS 4* 
OR  

HOTEL ARTEMIS 4* 

395HB 
1o παιδί: 90€ έκπτωση 

2
ο
 παιδί: 120€ έκπτωση σε 

family room 
105€ επιπλέον        5 ΦΑΓΗΤΑ 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΩΣ 3 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ! 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Απευθείας ναυλωµένη πτήση τσάρτερ  

• ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10:20πµ - ΠΡΑΓΑ 12:15πµ 

• EΠΙΣΤΡΟΦΗ : ΠΡΑΓΑ 22:55µµ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ 01:45πµ  

• ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο 4*  

• πρωινό καθηµερινά   

• 5 φαγητά στο σύνολο 

• Περιλαµβάνονται οι µεταφορές από / προς αεροδρόµιο Πράγας για το ξενοδοχείο  

• Μεταφορά από/ προς αεροδρόµιο  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

• Φόροι αεροδροµίου και επίναυλος καυσίµων  

• Φπα  

 
 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Είσοδοι σε µουσεία, πάρκα, ιστορικούς χώρους και όπου αλλού απαιτούνται 

• Ότι αναφέρεται σαν προτεινόµενο ή προαιρετικό 

• Ποτά στα γεύµατα / δείπνα  

• Φιλοδωρήµατα / αχθοφορικά κτλ 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  
Απαραίτητο για το ταξίδι σας είναι Το διαβατήριο ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  η ταυτότητα ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ από αστυνοµία.                            

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ∆ΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΤΗ 
ΚΙ ΟΧΙ Ο ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ.                                                                                                                                                 

***ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ. ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ  ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ. 
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