
 

14-19/02/2023 
5 ΝΥΧΤΕΣ – 6 ΗΜΕΡΕΣ 

 

 
 
1Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την πόλη – μουσείο την Πράγα, πρωτεύουσα της Τσεχίας με απευθείας 
ναυλωμένη πτήση από Ηράκλειο. Άφιξη. Ξεκινάμε το πρόγραμμά μας με την ξενάγηση στο σημαντικότερο 
αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, στην Μικρή πόλη της εκατοντάπυργης Τσέχικης πρωτεύουσας, την « 
Μάλα Στράνα» και την Παλιά πόλη «Στάρε Μέστο». Μην ανησυχείτε για τις Τσέχικες κορόνες, θα 
επισκεφτούμε ανταλλακτήριο συναλλάγματος με πολύ καλούς όρους στην μετατροπή νομισμάτων. 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.  Έπειτα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα δωμάτιά μας 
διανυκτέρευση.  

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ EARLY 

BOOKINGΤΙΜΕΣ 

ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΡΩΤΕΣ 10 ΘΕΣΕΙΣ & 

ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 



 
 
 
2Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ  

Πρωινό 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, το γοτθικό 
καθεδρικό ναό του Αγίου Βίττου, με εντυπωσιακά βιτρώ και το Μαυσωλείο των 
ιστορικών Βασιλέων της Βοημίας, 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. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

3Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ολοήμερη  εκδρομή 
στο Κάρλοβυ Βάρυ, (διάρκεια διαδρομής 2 ώρες)  κτισμένο κατά 
μήκος του ποταμού Τέμπλα, σ’ ένα καταπράσινο γραφικό 
περιβάλλον που έγινε γνωστό λόγω των ιαματικών πηγών του. Τον 
14ο αιώνα 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 Σίλερ, συνέθεσαν ο Μπετόβεν και ο 
Μπαχ, έβαλε νέους ορίζοντες ο Μαρξ και ξεκουράστηκε η Μαρία Θηρεσία.  Μετά την ξενάγηση χρόνος 
ελεύθερος για μια κατ’ ιδίαν βόλτα σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα θέρετρα της Ευρώπης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας διανυκτέρευση. 
 
4Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ ελεύθερη μέρα (επίσκεψη στο Λόφο Πετρίν με τις εκατοντάδες κερασιές) 
  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα στην πόλη. Σας προτείνουμε προιρετικά,  
επίσκεψη στο λόφο Πετρίν με τις εκατοντάδες κερασιές στην πλαγιά ενός λόφου όπου τα  
στριφογυριστά μονοπάτια και οι απομονωμένοι κήποι οδηγούν στην κορυφή δίπλα στο 
Κάστρο της Πράγας. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στο κέντρο της Πράγας. Τον 
λόφο μπορεί να ανέβει κανείς με το επίγειο τελεφερίκ του 19ου αιώνα, που μοιάζει με τον 
Πύργο του Άιφελ της Γαλλίας, προσφέρει δε θέα προς όλη την πόλη. Μετά τη μοναδική αυτή 
εμπειρία, μεταφορά στο ξενοδοχείο για μεσημεριανό φαγητό και χρόνος για ξεκούραση. 
Βραδινή μεταφορά στο κέντρο της πόλης για να απολαύσετε έναν κατ’ ιδίαν περίπατο. 

Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
Μπορείτε να επισκεφτείτε: To Εθνικό Τεχνολογικό μουσείο 
Ιδρύθηκε  το 1908 είναι το μεγαλύτερο  Τσέχικο ίδρυμα  που ειδικεύεται  σε μουσικά  εκθέματα τεχνικής 

φύσεως, αιώνες τεχνικής  καινοτομίας  παρουσιάζονται  σε ένα κτίριο. 14 μόνιμες εκθέσεις. Έχει τμήμα 

ιστορίας των μεταφορών ( άμαξες, ποδήλατα, μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα αντίκες, αεροπλάνα),Τμήμα 

φωτογραφίας και κινηματογραφίας, τμήμα μέτρησης του χρόνου, 

τμήμα αστρονομίας, τμήμα 

μεταλλουργίας (στο υπόγειο 

υπάρχει αναπαράσταση ενός 

ανθρακωρυχείου). 

 



ή το Εθνικό Μουσείο Πράγας  
Είναι το μεγαλύτερο μουσειακό ίδρυμα στην Τσέχικη δημοκρατία εκθέτει προϊστορία της Βοημίας, Μαραβίας 
και Σλοβακίας , ορυκτολογία και πετρολογία παλαιοντολογία ζωολογία ανθρωπολογία. Τι αποκαλύπτουν τα 
ανθρώπινα οστά και οστεολογικές συλλογές ( σκελετοί θηλαστικών).  
 ή την Εθνική Βιβλιοθήκη 

Η πιο όμορφη βιβλιοθήκη του κόσμου βρίσκεται στην Πράγα. Η 

βιβλιοθήκη Klementinum είναι  ένα όμορφο παράδειγμα της μπαρόκ  

αρχιτεκτονικής. Άνοιξε  το 1722 ως τμήμα  του Πανεπιστημίου  Ιησουιτών  

και στεγάζει περισσότερα από 20.000 βιβλία. Έχει  ψηφιστεί ως μια από 

τις πιο όμορφες και μαγευτικές  βιβλιοθήκες του κόσμου.   

________________________________________________________________________________________ 

ή να απολαύσετε μια Κρουαζιέρα στο ποτάμι 

Παρότι η Πράγα  είναι μια  όμορφη πόλη ανεξαρτήτως  ώρας είναι 
ιδιαίτερα  μαγευτική τις βραδινές ώρες όταν πέφτει  ο ήλιος τα φώτα 
που τρεμοπαίζουν  αρχίζουν  και φωτίζουν  τα παλιά κτίρια της πόλης. 
Στην κρουαζιέρα με το ποταμόπλοιο θα πλεύσετε  κατά μήκος  του 
ποταμού περνώντας  την γέφυρα του Καρόλου, τη μικρή πόλη, το ναό 
του Αγίου Νικολάου, το κάστρο της Πράγας  και το Εθνικό θέατρο.  
 
 

5Η ΗΜΕΡΑ: ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΡΕΣΔΗ 152χλμ 
 
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. 
 
6Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ Ολοήμερη προαιρετική  εκδρομή στο 
Cesky Krumlov (140 χλμ ανα διαδρομή) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο, και αναχώρηση για την προαιρετική 
ολοήμερη  εκδρομή στο   Cesky  Krumlov  μια από τις 
ωραιότερες  πόλεις της Βοημίας, μνημείο και αυτή της 
UNESCO. Το μοναδικό Tσέσκυ Κρούμλοβ μοιάζει σκηνικό 
Μεσαιωνικής ταινίας. Θα περάσουμε μια μέρα, που θυμίζει 
παραμύθι…Αφού ξεναγηθούμε στην πόλη, χρόνος 
ελεύθερος. Το απόγευμα  αναχώρηση και επιστροφή   στην 
Πράγα. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής μας στο Ηράκλειο. 
 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Τιμή κατ’άτομο  σε 

δίκλινο  

Με όλους τους 

φόρους & βαλίτσα 

 

ΠΑΙΔΙ 2-

12 ΣΕ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

Ρωτήστε 

μας… 

Επιβάρυνση  

Σε μονόκλινο δωμάτιο 
      ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΑ   

HOTEL OLYMPIK 4* 
       595€ ΗΒ  105€ επιπλέον 

ΔΏΡΟ 4 ΦΑΓΗΤΑ ΣΕ 

ΜΠΟΥΦΕ 

HOTEL AMBASSADOR 5* 695€ BB - - - 



 

 

 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Απευθείας ναυλωμένη πτήση τσάρτερ Smartiwings  

• 14/02/23 SMARTWINGS QS4353 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06:45- ΠΡΑΓΑ 08:40 

• 19/02/23 SMARTWINGS QS4302 02:05 ΠΡΑΓΑ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ  05:55 

• 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  

• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ  

• 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 αεροδρομίων 

• 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 

• Ολοήμερη προαιρετική εκδρομή στο Τσεσκύ Κρούμλοβ  35€/άτομο. 

• Προαιρετική Ταξιδιωτική Ασφάλιση Interamerican και με καλύψεις covid +20€/άτομο. 
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

➢ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (των τελευταίων 15 ετών μηχανογραφημένη)  
➢ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (για όσους ανήκουν σε σώματα ασφαλείας και παιδιά κάτω των 12 ετών) 
➢ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30% του συνολικού ποσού/άτομο 
➢ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ (η συμμετοχή σας στην εκδρομή προϋποθέτει ότι έχετε 

αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής που βρίσκονται στο site μας www.roundtravel.gr) 
➢ TOΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 17 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
➢ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

        

ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ EARLY BOOKING ΤΙΜΗ !! 

Οι κρατήσεις ξεκίνησαν. Μην το καθυστερείτε. Προλάβετε την early booking 

τιμή. Κάντε κράτηση τώρα! 


