
                              

Πράγα 5ημερο | απ’ευθείας πτήσεις από ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 

Εβδομαδιαίες αναχ. Τετάρτη έως Κυριακή ΜΑΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

   

 
 

Πράγα: Η "χρυσή πόλη" ή «μητέρα των πόλεων», όπως την αποκαλούν συχνά, είναι η πρωτεύουσα και 

μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας. Ένα μείγμα γοτθικής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής, χτισμένη στις όχθες του  

ποταμού Μολδάβα. Αποτελεί ένα κόσμημα βγαλμένο από το παρελθόν καθώς από τους  δύο παγκόσμιους 

πολέμους έμεινε σχεδόν άθιχτη.  

Πρωτοκατοικήθηκε περίπου  το 700μ.χ αλλά ξεχώρισε τον 14ο αιώνα και για τους επόμενους 2 αιώνες ως 

εμπορικός κόμβος της Κεντρικής Ευρώπης. Εκείνη την περίοδο χτίστηκαν αρκετά από τα σημερινά 

αξιοθέατα  , όπως η γέφυρα του Καρόλου που τότε ήταν η μεγαλύτερη σε ολόκληρη την μεσαιωνική 

Ευρώπη , ο Καθεδρικός του Αγίου Βίτου και ένα από τα παλιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, το 

πανεπιστήμιο του Καρόλου. ‘Άλλωστε από το 1992, το ιστορικό κέντρο της Πράγας ανήκει στον κατάλογο 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην νεότερη ιστορία η Πράγα έζησε διάφορες εποχές. 

Πολλοί θα  γνωρίζουν και την «βελούδινη επανάσταση» το 1968. Τα τελευταία χρόνια η Πράγα γνώρισε και 

με την  βοήθεια της τουριστικής «έκρηξης» σημαντική ανάπτυξη και σήμερα αποτελεί ένα οικονομικό, 

πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο. Η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά (Κάφκα, Μούχα, Σμέτανα), τα jazz 

club, το μαύρο θέατρο, τα caffe όπου σύχναζαν οι διανοούμενοι των αρχών του προηγούμενου αιώνα και 

η αύρα μιας άλλης εποχής που αποπνέει τοποθετούν την Πράγα ανάμεσα στις πιο ατμοσφαιρικές και 

δημοφιλείς  ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η  ΗΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΡΑΓΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. . Άφιξη στην ‘‘χρυσή πόλη’’. Η ξενάγησή μας ξεκινάει με το  ‘‘Μικρό 

μέρος’’ (Μάλα Στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την 

επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, 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  Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό 

ρολόι και την ‘‘παρέλαση των αποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του ιστορικού κέντρου της Πράγας. Μετά την ξενάγηση θα 

έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο για να απολαύσουμε την παραδοσιακή τοπική κουζίνα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο 

ξενοδοχείο μας. Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής τους ή στα 

φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας. 

 

2η  ΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ  
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με προορισμό την γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία. 
Γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και 
έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον 
κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε  γιατί  ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ ο Τσάρος της 
Ρωσίας κ.α.  περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγηση μας στην πόλη θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Αναχώρηση 
για την Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.   
 

3η  ΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - (ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ Προαιρετικά) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα είναι ελεύθερη, πρότασή μας είναι μία ολοήμερη εκδρομή στη  δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά 
την Πράγα στο «Τσέσκυ Κρούμλοβ». Χείμαρροι του ποταμού Βολτάβα τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της μεσαιωνικής πόλης η 
οποία όπως και η Πράγα, είναι στην λίστα των διατηρητέων πόλεων της Ουνέσκο. Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα 
καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού κτήρια,  τις εκκλησίες  και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Κρούμλοβ 
εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η ‘‘κρυφή γέφυρα’’. Επισκεφθείτε το κάστρο της 
πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο. 
 

4η  ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας ξεκινάει  με το μοναστήρι του Στράχοβ  και το Λορέττο ένα από τα σημαντικότερα 
μνημεία της Πράγας, στη  συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική καστρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας που απλώνεται πάνω 
στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στην ‘‘βασιλική’’ του Αγ. 
Γεωργίου. Μετά την ξενάγησή μας θα έχουμε 2ωρη κρουαζιέρα στο ποταμό Βολτάβα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
την Πράγα από μια άλλη άποψη. Η κρουαζιέρα θα συνοδεύεται από γεύμα σε μπουφέ. Μετά το γεύμα ελεύθεροι για μια βόλτα 
στην πόλη.  Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση  «Μαύρου Θεάτρου», όπερα κ.α. ,   άλλωστε 
βρίσκεστε στην πόλη όπου γεννήθηκε η ιδέα του Μαύρου Θεάτρου!  
 

5η  ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αναχωρούμε με τις καλύτερες εντυπώσεις από την όμορφη πρωτεύουσα της κεντρικής Ευρώπης, αναχωρούμε για το αεροδρόμιο 
και την πτήση της επιστροφής.  

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Πράγα – Ηράκλειο. 
 Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας. 
 4 διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο της 

επιλογής σας με πρωινό. 
 

 Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας.   
 Ξενάγηση του Κάστρου της Πράγας. 
 Είσοδοι στο Κάστρο της Πράγας (χρυσό σοκάκι, Αγ. 

Βίτο, Αγ.Γεώργιο)  
 Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ. 
 Ελληνόφωνος συνοδός – Ξεναγός. 
 Ταξιδιωτική ασφάλεια με επιπλέον παροχές. 
 Ενημερωτικά έντυπα. 
 Bαλίτσα 15κ. 
 Φ.Π.Α 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Φόροι αεροδρομίων (155 €). 

 Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα.  

 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

 Σημείωση:   

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

 



 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ 

 ή ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ & ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ 

Ρωτήστε μας… 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΣΕΚΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΤΕΡ.  

ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ!  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ CHARTER ΣΤΙΣ 1/6/2021 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Hotel Vienna house Diplomat or similar 4* με πρωινό μπουφέ  

499 €  κατ΄άτομο σε 2κλ  

160 € επιβάρυνση μονοκλίνου  

399 €  παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων. 

Hotel 987  or similar 4*superior κεντρικότατο με πρωινό μπουφέ  

529 € κατ΄άτομο σε 2κλ 

200 € επιβάρυνση μονοκλίνου  

429 € child up 12 years OLD 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΧ. ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ            09.30  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  15.50    

      


