
 
 

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ … 

23-28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
6 Μέρες / 5 Διανυκτερεύσεις 

ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ –ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ- ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ- ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ- ΠΡΑΓΑ        

 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ HΡΑΚΛΕΙΟ! 

 
1η Μέρα 23/12/22: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΡΑΓΑ- ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 128χλμ  
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την πόλη Μουσείο Πράγα. Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο μας και 

αναχώρηση για το  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. Έπειτα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα δωμάτια μας διανυκτέρευση. 
 

2η Μέρα 24/12/22: ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 375ΧΛΜ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας και άμεση επιβίβαση στα λεωφορεία και άφιξη 

και περιήγηση στο Βύρτσμπουργκ είναι πόλη στην Φρανκονία που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Βαυαρίας, 
στη Γερμανία. Χτισμένη στον ποταμό Μάιν, είναι η πρωτεύουσα της διοικητικής περιοχής Κάτω Φρανκονία. Η 

πόλη ιδρύθηκε γύρω στο 700 μ.Χ., όταν στον λόφο του Μαρίενμπεργκ  κατασκευάστηκε ένα οχυρό. Χρόνος 

ελεύθερος και αναχώρηση για την <<οικονομική πρωτεύουσα>>  της Ευρώπης την Φρανκφούρτη. Μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση. 

 

3η Μέρα 25/12/22: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΡΗΝΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 1ΕΣ 

10 ΘΕΣΕΙΣ! 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ! 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση μας στην ευρέως γνωστή ως η έδρα της Ευρωπαϊκής       

Κεντρικής Τράπεζας, η Φρανκφούρτη υπήρξε (και είναι ακόμα) η πόλη του σπουδαίου Γκαίτε, συγγραφέα του      

θρυλικού Φάουστ και κορυφαία ίσως φυσιογνωμία των γερμανικών γραμμάτων. Εδώ θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος       
στη διάθεσή σας για μια βόλτα όπου μεταξύ άλλων μπορείτε να δείτε τον Καθεδρικό ναό όπου στέφονταν οι    

αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τον Άγιο Παύλο που θεωρείται κοιτίδα της γερμανικής δημοκρατίας, 

την κεντρική πλατεία Ρέμερ (Römer) και την Σιδηρά Γέφυρα (Eiserner Steg) με την αρχαιοελληνική επιγραφή και τα 

χιλιάδες… λουκέτα των ερωτευμένων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

Προαιρετική αναχώρηση για όποιον επιθυμεί θα πάμε για μία μοναδική κρουαζιέρα στον      ρομαντικό Ρήνο.  

 
 

4Η Μέρα 26/12/22 : ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ –ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ – ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 

263ΧΛΜ 

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την μεσαιωνική πόλη του Ρότενμπουργκ  (Rothenburg ob der Tauber),     

στην περιοχή της Φρανκονίας, αναπόσπαστο κομμάτι του Ρομαντικού Δρόμου, Στο Ρότενμπουργκ θα δούμε λοιπόν       

την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, τον λουθηρανικό ναό του Αγίου Ιακώβου, την πλατεία Κόρνμαρκτ ενώ θα υπάρχει και 

ελεύθερος χρόνος για ξένοιαστο σεργιάνι στα γραφικά δρομάκια της πόλης. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την 

Νυρεμβέργη μεταφορά στο ξενοδοχείο μας διανυκτέρευση. 
 

5Η Μέρα 27/12/22 : ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΠΡΑΓΑ 300χλμ 

 



Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγηση μας  στην Νυρεμβέργη,  πρώτη γνωριμία μας  με την πόλη θα 

περπατήσουμε την παλιά πόλη όπου θα δούμε το επιβλητικό κάστρο, τα παραδοσιακά κτίρια, οι γοτθικοί ναοί και οι 

όμορφες γέφυρες του ποταμού Pegnitz μεταφέρουν τον επισκέπτη αιώνες πίσω, όταν η Νυρεμβέργη ήταν η «ανεπίσημη 

πρωτεύουσα» της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του γερμανικού έθνους. Αναγεννησιακές κατοικίες, μεσαιωνικά     
κάστρα και πέτρινα τείχη, λιθόστρωτα σοκάκια, νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές πλατείες και σιντριβάνια συνθέτουν    

ένα παραμυθένιο σκηνικό! Διανυκτέρευση. Ελεύθερος χρόνος ,έπειτα αναχώρηση για την Πράγα μεταφορά στο   

ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα δωμάτια μας .Διανυκτέρευση.   

 

 

6Η Μέρα 28/12/22: ΠΡΑΓΑ - πτήση επιστροφής –ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΛΔΑΒΑ   
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μα για την πόλη – μουσείο την Πράγα, πρωτεύουσα της 

Τσεχίας και ξεκινάμε την ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, στην Μικρή πόλη ( Μάλα 

Στράνα) και την Παλιά πόλη (Στάρε Μέστο). 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. 

Θα καταλήξουμε μεταξύ άλλων στο «Ομπέσνι Ντουμ» δημιουργία των 

σημαντικότερων Αρχιτεκτόνων, γλυπτών και ζωγράφων του 19ου αι. 

και προαιρετική κρουαζιέρα στον Μολδάβα ή  ελεύθερος χρόνος 

μέχρι την προγραμματισμένη ώρα συγκέντρωσης και μεταφοράς στο 

αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας .  

Προαιρετική  μαγευτική κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα 
απολαμβάνοντας τις ομορφιές της πόλης κάτω από το φως    του 

φεγγαριού!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ! 

 

  

 

ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΑΣ ΝΩΡΙΣ KAI KEΡΔΙΣΤΕ 150ΕΥΡΩ ΤΟ 
ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ , ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Απευθείας ναυλωμένη πτήση τσάρτερ 

• 23/12/22 QS 4375  09:40 ΗΡΑΚΛΕΙΟ -  11:05 ΒΙΕΝΝΗ  11:55 – ΠΡΑΓΑ 12:55  

• 28/12/22 QS4378 20:30 ΠΡΑΓΑ – 00:20 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29/12/22(τύπου BOEING 737 ) 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (1 βράδυ στο Κάρλοβυ Βάρυ, 2 βράδια στην Φρανκφούρτη, 1 βράδυ στην 

Νυρεμβέργη, 1 βράδυ στην Πράγα) 

• πρωινό καθημερινά   

• Περιλαμβάνονται οι ξεναγήσεις- περιηγήσεις καθημερινά όπως λέει το πρόγραμμα μας  

• έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός – συνοδός  καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ 
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

➢ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  

➢ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 150 ΕΥΡΩ  
➢ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ 

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
➢ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
➢ Στην περίπτωση από τους 

συμμετέχοντες  που κάποιος 
δεν επιθυμεί να έρθει στο 
Κάρλοβυ Βάρυ αφαιρείται 
20€ ο ενήλικας που 
δηλώνεται κατά την 
κράτηση. 

 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  

➢ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΕΣ 

ΠΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΝΑ 

ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

➢ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ 

ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ 

ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ  

ΓΡΑΦΕΙΑ 

➢ ΓΙΑΤΙ ΜΕΝΟΥΜΕ 

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 

➢ ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ HIGH 

SEASON 

➢ ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΠΑΝΕΜΟΡΦΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ  

➢ ΤΙΜΕΣ -  ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

TIMH TO ATOMO ΣΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ 645€ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 230€ 



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

• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα, ιστορικούς χώρους και όπου αλλού απαιτούνται και ότι αναφέρεται σαν 

προτεινόμενο ή προαιρετικό, Χριστουγεννιάτικο δείπνο 

•   

• Φόροι αεροδρομίου & 1μικρή χειραποσκευή 5 κιλών & προ κράτηση θέσης  σε συγκεκριμένες σειρές 

διαθέσιμες & Παραδοτέα αποσκευή 20 κιλών (παραδίδεται στο γκισέ του check in) & Δωρεάν check in από 

το γραφείο μας,  το άτομο195€ 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

 
   


