
 

  
      

ΠΠρράάγγαα    

                      ΚΚάάρρλλοοββυυ  ΒΒάάρρυυ  

  
 
 

Χριστουγεννιάτικα Σπιτάκια, Παραδοσιακά προϊόντα,  

Ζεστό κρασί ZVARAK (θα σας ζεστάνει, έχει κρύο!!!), 

TRLDO (ντόνατ), Χριστουγεννιάτικα δέντρα, Φάτνες,  

Στολισμένες πλατείες,  



 

Μπύρες και φυσικά, πολλές επιλογές στο φαγητό!!! 

 

 

ΠΠρράάγγαα,,  ηη  ""ΧΧρρυυσσήή  ΠΠόόλληη  ττωωνν  110000  ΠΠύύρργγωωνν"",,  μμοοιιάάζζεειι  σσαανν  νναα  έέχχεειι  ξξεεππηηδδήήσσεειι  ααππόό  ττιιςς  σσεελλίίδδεεςς  

κκάάπποοιιοουυ  ππααρρααμμυυθθιιοούύ!!  

ΗΗ  μμπποοέέμμ  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΤΤσσεεχχίίααςς  έέχχεειι  δδιιααττηηρρήήσσεειι  σσεε  έένναα  μμεεγγάάλλοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  ττοονν  μμεεσσααιιωωννιικκόό  

ττηηςς  χχααρραακκττήήρραα  κκααιι  μμααγγεεύύεειι  ττοουυςς  εεππιισσκκέέππττεεςς  κκάάθθεε  εεπποοχχήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ,,  ιιδδιιααίίττεερραα  όόμμωωςς  κκααττάά  ττηηνν  

εεοορρτταασσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  ααπποοππννέέεειι  μμιιαα  ααττμμόόσσφφααιιρραα  σσααγγηηννεευυττιικκήή,,  μμεε  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  

χχρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκωωνν  ααγγοορρώώνν  νναα  ππρροοσσεελλκκύύοουυνν  ππλλήήθθοοςς  κκόόσσμμοουυ!!  

ΗΗ  ααππααρράάμμιιλλλληη  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς,,  ττοο  κκααλλοοδδιιααττηηρρηημμέέννοο  ιισσττοορριικκόό  ττηηςς  κκέέννττρροο  μμεε  τταα  γγρρααφφιικκάά  

ππλλαακκόόσσττρρωωτταα,,  εελλιικκοοεειιδδήή  σσοοκκάάκκιιαα  κκααιι  ττιιςς  ππεερρίίττεεχχννεεςς  ππρροοσσόόψψεειιςς  ττωωνν  κκττιιρρίίωωνν,,  ττοο  εεμμββλληημμααττιικκόό  

ππααλλιιόό  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  μμεε  ττοο  ππεερρίίφφηημμοο  ΑΑσσττρροοννοομμιικκόό  ΡΡοολλόόιι,,  οοιι  εεννττυυππωωσσιιαακκέέςς  εεκκκκλληησσίίεεςς,,  ηη  θθρρυυλλιικκήή  

γγέέφφυυρραα  ττοουυ  ΚΚααρρόόλλοουυ  μμεε  τταα  3300  ααγγάάλλμμαατταα  ππάάννωω  ααππόό  ττοονν  ΜΜοολλδδάάββαα,,  ττοο  ππααρρααμμυυθθέέννιιοο  ΚΚάάσσττρροο,,  

ττοο  χχρρυυσσόό  δδρροομμάάκκιι  ττωωνν  ααλλχχηημμιισσττώώνν  κκααιι  ττόόσσαα  άάλλλλαα,,  μμααςς  ππρροοκκααλλοούύνν  σσεε  σσυυννεεχχεείίςς  σσττάάσσεειιςς  γγιιαα  νναα  

τταα  θθααυυμμάάσσοουυμμεε  κκααιι  νναα  τταα  ααππααθθααννααττίίσσοουυμμεε  μμεε  ττηηνν  φφωωττοογγρρααφφιικκήή  μμααςς  μμηηχχααννήή..  

ΗΗ  ρροομμααννττιικκήή,,  ""ββεελλοούύδδιιννηη""  ππόόλληη  ττοουυ  ΚΚάάφφκκαα  κκααιι  ττοουυ  ΣΣμμέέτταανναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  μμιιαα  ττεερράάσσττιιαα  γγκκάάμμαα  

ψψυυχχααγγωωγγίίααςς::  ππααννέέμμοορρφφαα  κκααφφέέ--σσττέέκκιιαα  δδιιααννοοοούύμμεεννωωνν,,  πποολλλλάά  ττζζααζζ  κκλλααμμππ,,  εεκκππλληηκκττιικκέέςς  

μμππιιρρααρρίίεεςς,,  χχώώρροουυςς  σσυυννααυυλλιιώώνν  κκααιι  ππααρραασσττάάσσεεωωνν  ττοουυ  ππεερρίίφφηημμοουυ  ΜΜααύύρροουυ  ΘΘεεάάττρροουυ!!  

  

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ηη  ππααννέέμμοορρφφηη  λλοουυττρρόόπποολληη  ΚΚάάρρλλοοββυυ  ΒΒάάρρυυ,,  ηη  ""ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΠΠόόλληη"",,  μμεε  τταα  υυππέέρροοχχαα  

ααννααγγεεννννηησσιιαακκοούύ  ρρυυθθμμοούύ  κκττίίρριιαα  ααπποοττεελλεείί  μμιιαα  ηημμεερρήήσσιιαα  ααππόόδδρραασσηη  εεννώώ,,  αανν  θθέέλλεεττεε,,  μμπποορροούύμμεε  



νναα  φφθθάάσσοουυμμεε  μμέέχχρριι  κκααιι  ττοο  μμεεσσααιιωωννιικκόό  δδιιααμμάάννττιι  ττηηςς  ΤΤσσεεχχίίααςς,,  ττηηνν  ππααννέέμμοορρφφηη  

κκαασσττρροοπποολλιιττεείίαα  ΤΤσσέέσσκκυυ  ΚΚρροουυμμλλόόββ  σσττοονν  ββοοηημμιικκόό  ννόόττοο..  

 

 

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, Ξενάγηση  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ναυλωμένη πτήση της SKY 
EXPRESS για την "Χρυσή Πόλη των 100 Πύργων", την Πράγα. 
Φθάνοντας θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από το "Μικρό Μέρος" 
(Μάλα Στράνα), μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες της 
πόλης. Στη συνέχεια θα δούμε την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου, θα περπατήσουμε στην μήκους 620 μέτρων πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα πάνω από τον ποταμό 
Μολδάβα (Βλτάβα) και στα μεσαιωνικά δρομάκια της "Βασιλικής 
οδού", φθάνοντας μέχρι την πλατεία της παλιάς πόλης, όπου θα 
θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το περίφημο Αστρονομικό Ρολόι 
του 15ου αιώνα και τους Δώδεκα Αποστόλους να "παρελαύνουν" 
ανά μία ώρα από τα δύο μικρά μπλε παράθυρα κάτω από τη στέγη 
του ρολογιού, τον ύψους 65 μέτρων Πύργο της Πυρίτιδας. Η Παλιά 
Πόλη (Stare Mesto) της Πράγας θα σας μαγέψει με την ομορφιά της, 
την ατμόσφαιρα που αποπνέει και την απαράμιλλη αρχιτεκτονική της. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  
Για το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τις Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής 
τους ή τα φημισμένα τζαζ μπαρ της πόλης!!. 
Μην παραλείψετε βεβαίως να επισκεφθείτε και 
την περίφημη Χριστουγεννιάτικη αγορά της 
πόλης, να αγοράσετε καλόγουστα 
αναμνηστικά και στολίδια, να δοκιμάσετε 
τοπικές λιχουδιές και να απολαύσετε την 
εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών. 
 
2η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση Καστρούπολης 
Η σημερινή μας ξενάγηση θα ξεκινήσει από το 
μοναστήρι του Στράχοβ και το Λορέττο, δύο 
από τα σημαντικότερα μνημεία της Πράγας. 
Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στην 
μαγευτική Καστρούπολη, η οποία απλώνεται 
πάνω στον λόφο της Μάλα Στράνα και θα 
δούμε τον επιβλητικό ναό του Αγίου Βίτου και το παρεκκλήσι του Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας. Συνεχίζουμε 
με την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τα παλάτια που διέμεναν οι δούκες και οι βασιλιάδες της Βοημίας, τον πύργο 
του Ντάλιμπορ και το "Χρυσό Σοκάκι", το οποίο κατά τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. Στο 
δρομάκι αυτό βρίσκονται μικρά πολύχρωμα σπιτάκια, τα οποία ζωγραφίστηκαν εκ νέου με φωτεινά χρώματα τη 
δεκαετία του ’50. Πολλά από τα σπίτια αυτά είναι σήμερα καταστήματα με σουβενίρ και υπάρχει ένα μουσείο 
μεσαιωνικού οπλοστασίου μέσα στην πρώην οχύρωση του 14ου αιώνα. Το σπίτι με αριθμό 22 ανήκε κάποτε στην 
αδερφή του συγγραφέα Φραντς Κάφκα, ο οποίος το χρησιμοποίησε για να γράψει τα κείμενά του για περίπου δύο 
χρόνια. 



Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και να απολαύσετε τον καφέ σας σε 
κάποιο από τα πανέμορφα στέκια της. Αξίζει να επισκεφθείτε το Ομπέτσνι Ντουμ (Obecní dům) με την 
χαρακτηριστική πρόσοψη και τον τεράστιο τρούλο, που κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, όπου 
βρίσκεται η σημαντικότερη και μεγαλύτερη αίθουσα συναυλιών της πόλης, η Σμέτανα Χολ (Smetana Hall). 
Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου Θεάτρου, που στηρίζεται στην 
παντομίμα και τον εκπληκτικό συντονισμό των ηθοποιών - ένα θέαμα που θα δείτε μόνο στην Πράγα - ή να 
διασκεδάσετε σε κάποιο από τα πολλά τζαζ κλαμπ ή μπιραρίες της πόλης. 
 

 
3η μέρα: Πράγα, εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ 
Σήμερα θα απολαύσουμε μια εκδρομή στην πανέμορφη λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ (Karlovy Vary/Karlsbad, 110 
χιλιόμετρα), με τις φημισμένες ιαματικές της πηγές. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε "Βασιλική Πόλη" από τον 
αυτοκράτορα Κάρολο Δ΄ και έκτοτε καθιερώθηκε ως τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των 
τεχνών και της πολιτικής - διάσημοι επισκέπτες του υπήρξαν ο τσάρος Πέτρος ο Μέγας, ο Γκαίτε, ο Πούσκιν, ο 
Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Βάγκνερ, ο Μαρξ κ.ά. Στη διάρκεια της ξενάγησής μας θα εντυπωσιαστούμε από το πράσινο 
της κοιλάδας, τα γάργαρα νερά του ποταμού Τέπλα και τα υπέροχα αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια της 
μεγαλόπρεπης αυτής πόλης. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη ρώσικη εκκλησία με τους χρυσούς τρούλους και να 
απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο ξενοδοχείο Πουπ του 18ου αιώνα. Επιστροφή στην Πράγα. Διανυκτέρευση.     
 

4η μέρα: Πράγα - Αθήνα 
Χρόνος ελεύθερος αναλόγως με την πτήση της επιστροφής και μετάβαση στο αεροδρόμιο και την επιβίβασή μας 
στην πτήση για την Αθήνα. 



  

  

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς:: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 

παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 

ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  2233,,  2266  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ              ~~                44  μμέέρρεεςς    
 

 

ΤΤιιμμήή  κκααττ΄́  άάττοομμοο  

 BOTANIQUE 4* 
23-26/12 26-29/12 

Δίκλινο 545  445 

3ο άτομο έως 12 ετών 395  325 

Μονόκλινο 695  575 

 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΤιιμμήή  κκααττ΄́  άάττοομμοο  

MARRIOTT 5* 
23-26/12 26-29/12 

Δίκλινο 575 475 

3ο άτομο έως 10 ετών 425 375 

3ο - 4ο άτομο έως 10 ετών  

σε family room 
425 375 

Μονόκλινο 775 675 



Περιλαμβάνονται 

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις Charter της SKY EXPRESS  

❖ Μια αποσκευή έως 20 κιλά και μια χειραποσκευή έως 8 κιλά 

❖ Τρεις διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό  

❖ Μεταφορές από το αεροδρόμιο της Πράγας στο ξενοδοχείο και αντίστροφα  

❖ Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης   

❖ Εκδρομή στη Λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ  

❖ Ελληνόφωνος συνοδός-ξεναγός 

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

❖ Φ.Π.Α. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται  

❖ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια και 

ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 250 

❖ Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  

❖ Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία  

❖ Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  

 

ΠΠττήήσσεειιςς  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  
 

23-26/12 ΑΘΗΝΑ 05:00 - 06:40  ΠΡΑΓΑ ΠΡΑΓΑ   17:30 - 21:00   ΑΘΗΝΑ 

26-29/12 ΑΘΗΝΑ  14:30 - 16:00  ΠΡΑΓΑ ΠΡΑΓΑ   21:45 - 01:15*   ΑΘΗΝΑ 


