
 
 

ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ … 
19-23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

4 Μέρες / 4 Διανυκτερεύσεις 

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ! 

 
1η Μέρα 19/12/22: 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 Δημαρχείο 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. Διανυκτερευση.  
 

2η Μέρα 20/12/22: Πράγα / Ξενάγηση στην Καστρούπολη  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση 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, απολαμβά-νοντας την πανοραμική θέα 
της παραμυθένιας αυτής πόλης. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευσή 

 

3η Μέρα 21/12/22 : Πράγα – Ολοήμερη εκδρομή στη Δρέσδη 152 χλμ o/w 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση το πρωί για την πόλη της Δρέσδης. 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, διανυκτέρευση. 

 
4η Μέρα 22/12/22: Προαιρετική εκδρομή στο Cesky Krumlov 140 χλμ o/w (ΕΝΗΛΙΚΑΣ 35Ε,ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ) 
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 , Διανυκτέρευση. 

5Η Μέρα 23/12/22 : Πράγα πτήση επιστροφής  
Νωρίς το πρωί αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής μας. 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ! 



 

…… ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OLYMPIK ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΑΓΗΤΟ ΜΠΟΥΦΕ ….. 
 

 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Το άτομο 
στο δίκλινο  

 

ΠΑΙΔΙ 2-12 ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

Επιβάρυνση  
Σε μονόκλινο 

δωμάτιο 

HB  
1 γεύμα ή δείπνο την ημέρα , 

σύνολο 4, το χριστ/νιάτικο δείπνο 
δεν περιλαμβάνεται  

 
HOTEL OLYMPIK 4* 
 

575€ ΗΒ - 125€  95€ επιπλέον 
ΔΏΡΟ  

3 ΦΑΓΗΤΑ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ 

HOTEL AMBASSADOR 5* 650€ BB - - - 

 
 

 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Απευθείας ναυλωμένη πτήση τσάρτερ 
• 19/12/22 QS 4353  06:45 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 11:05 ΒΙΕΝΝΗ  11:55 – ΠΡΑΓΑ 12:55  

• 23/12/22 QS4302 05:00 ΠΡΑΓΑ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ  07:50 

• Διαμονή 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 Ολοήμερη εκδρομή στην Δρέσδη  

• 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  

• Φόροι αεροδρομίου  

• 1μικρή χειραποσκευή 5 κιλών & 1 Παραδοτέα αποσκευή 20 κιλών (παραδίδεται στο 
γκισέ του check in)  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

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

• Ότι αναφέρεται σαν προτεινόμενο ή προαιρετικό 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 
➢ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  
➢ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%  
➢ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
➢ 25 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 


