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Χριστούγεννα στην Πράγα (με την Travel Service)

5 ΗΜΔΡΔ
Αλαρσξήζεηο: 22/12/2018
Η

1 ΗΜΔΡΑ: Αζήλα – Πξάγα
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη απεπζείαο πηήζε γηα ηελ Πξάγα, ηελ πξσηεύνπζα ηεο
Σζερίαο. Μεηαθνξά ζην θέληξν ηεο πόιεο γηα λα μεθηλήζνπκε ην πξώην κέξνο ηεο
ειιελόθσλεο πεξηπαηεηηθή καο μελάγεζεο, από ηελ ηζηνξηθή ζπλνηθία ηεο Μάια ηξάλα
(αιιηώο «κηθξό κέξνο»). Θα δνύκε ηελ πιαηεία ηαξνκέηζθα κε ην Γεκαξρείν θαη ην
Αζηξνλνκηθό Ρνιόη ηνπ 15νπ αηώλα κε ηελ «παξέιαζε ησλ Απνζηόισλ», ηελ εθθιεζία ηνπ
Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηνλ γνηζηθό λαό ηεο Παλαγίαο Σηλ, ηελ νδό Παξίηζθα (Παξίζη) πνπ είλαη ν πην
αθξηβόο δξόκνο ηεο πόιεο, ηελ Δβξατθή πλαγσγή, ην Μέγαξν Μνπζηθήο, ηνλ Πύξγν ηεο
Ππξίηηδαο, ην Δζληθό κνπζείν ζηελ θνξπθή ηεο πιαηείαο Βεληζεζιάο από όπνπ μεθίλεζε ε
βεινύδηλε επαλάζηαζε. Η θεκηζκέλε γέθπξα ηνπ Καξόινπ κε ηα δεθάδεο αγάικαηα λα ηελ
δηαθνζκνύλ, θαη ηα κηθξά κεζαησληθά δξνκάθηα πνπ ζα πεξπαηήζνπκε, ζα πιαηζηώζνπλ ηελ
πξώηε καο γλσξηκία κε ηελ γνηζηθή Πξάγα. Γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην θαη κεηαθνξά ζην
μελνδνρείν. ην ειεύζεξν απόγεπκα επηζθεθζείηε ηελ ππαίζξηα ρξηζηνπγελληάηηθε αγνξά ζηελ
πιαηεία ηαξνκέηζθα, θαη γηα ην βξάδπ πξνηείλνπκε λα δνθηκάζεηε ηηο ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ ζε
θάπνηα κππξαξία.
Η

2 ΗΜΔΡΑ: Πξάγα
Οιόθιεξε ε κέξα ζηε δηάζεζή ζαο λα εμεξεπλήζεηε ηελ αγνξά ηεο πόιεο ή λα επηζθεθζείηε
ρώξνπο αλάινγα κε ηα πξνζσπηθά ζαο ελδηαθέξνληα. Γηα ην απόγεπκα πξνηείλνπκε λα
παξαθνινπζήζεηε κηα παξάζηαζε καύξνπ Θεάηξνπ ζηνλ ηόπν όπνπ γελλήζεθε απηό ην είδνο
ηέρλεο θαη λα νινθιεξώζεηε ην βξάδπ ζαο επηζθεπηόκελνη θάπνην από ηα θεκηζκέλα ηδαδ
θιακπ ηεο πόιεο.
Η

3 ΗΜΔΡΑ: Πξάγα (πξναηξεηηθά Σζέζθπ Κξνύκινβ)
Ηκέξα ειεύζεξε θαη πξνηείλνπκε νινήκεξε εθδξνκή ζην κεζαησληθό Σζέζθπ Κξνύκινβ,
θνληά ζηα ζύλνξα ηεο Απζηξίαο, όπνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεη όηη πξόθεηηαη γηα κηα
ςεύηηθε πόιε πνπ απνηειεί ζθεληθό θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο επνρήο ηνπ κεζαίσλα, Σν
Σζέζθπ Κξνύκινβ έρεη θξηζεί δηαηεξεηέν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν παγθόζκηαο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Unesco. Η πεξηηεηρηζκέλε πόιε κε ηα ζηελά δξνκάθηα θαη ηνλ
πνηακό Βνιηάβα λα ηελ θπθιώλεη, έρεη λα επηδείμεη αξθεηά θαινδηαηεξεκέλα θηίξηα
αλαγελλεζηαθνύ θαη γνηζηθνύ ξπζκνύ. Η παλνξακηθή ζέα δε, πνπ κπνξείηε λα απνιαύζεηε
από ην θάζηξν ηεο πόιεο, είλαη εληππσζηαθή. Δπηζηξνθή ζηελ Πξάγα ην απόγεπκα.
Η

4 ΗΜΔΡΑ: Πξάγα

Πξσηλό αθηεξσκέλν ζην δεύηεξν κέξνο ηεο μελάγεζεο ηεο Πξάγαο, θαη ην ελδηαθέξνλ
επηθεληξώλεηαη ζην θάζηξν Υξαηζάλη (Καζηξνύπνιε), όπνπ ηα εληππσζηαθά ηνπ θηίξηα
δηαδέρνληαη ην έλα ζε νκνξθηά ην άιιν. Σν Λνξέηην, παιαηόηεξα κνλαζηήξη, ν λαόο ηνπ Αγίνπ
Νηθνιάνπ, ηα Αλάθηνξα, ν δξόκνο ησλ Αιρεκηζηώλ κε ηηο πνιύρξσκεο πξνζόςεηο ζπηηηώλ,
ην κνλαζηήξη ηξάρνθ θαη ην θηίξην ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ είλαη κεξηθά από απηά.
Ωζηόζν είλαη ζίγνπξν όηη ηελ παξάζηαζε ζα θιέςεη ν Καζεδξηθόο Ναόο ηνπ Αγίνπ Βίηνπ κε ηα
ππέξνρα βηηξό. Σν Κάζηξν Υξαηζάλη ζπλδέεηαη κε ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο Μάια ηξάλα κέζσ
ηεο πεξίθεκεο γέθπξαο ηνπ Καξόινπ. Αθνινπζεί 2σξε θξνπαδηέξα κε κπνπθέ γεύκα ζηα
παγσκέλα λεξά ηνπ Μνιδάβα θαη ζηε ζπλέρεηα ειεύζεξνο ρξόλνο ζηελ δηάζεζή ζαο.
Η

5

ΗΜΔΡΑ: Πξάγα (Κάξινβη Βάξη) – Αζήλα

Δθκεηαιιεπζείηε ην ηειεπηαίν πξσηλό ζηελ Πξάγα, θαζώο πξηλ ην κεζεκέξη ζα
αλαρσξήζνπκε γηα ηελ νινήκεξε εθδξνκή καο ζε κηα πεξηνρή απαξάκηιιεο νκνξθηάο πνπ
λνκίδεη θαλείο όηη βξίζθεηαη ζε παξακύζη. Η ινπηξόπνιε ηνπ Καξόινπ, ην Κάξινβη Βάξη, πνπ
ππήξμε ζην παξειζόλ ηόπνο ζπλάληεζεο επηθαλώλ πξνζώπσλ ησλ ηερλώλ, ησλ γξακκάησλ
θαη ηεο πνιηηηθήο, είλαη ζίγνπξν όηη ζα ζαο εληππσζηάζεη. Γλσζηό γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηνπ,
έρεη θαζηεξσζεί από ηνλ 14ν αηώλα σο ζεξαπεπηηθό θέληξν. Γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην θαη
ρξόλνο ειεύζεξνο. Μεηαθνξά ζηε ζπλέρεηα γεκάηνη όκνξθεο εληππώζεηο θαη εηθόλεο ζην
αεξνδξόκην ηεο Πξάγαο γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα.
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε): Απεπζείαο λαπισκέλεο πηήζεηο κε Travel
Service (ζπγαηξηθή ηεο CSA).
Γηακνλή: Δπηιεγκέλα θεληξηθά μελνδνρεία: Diplomat 4*, Josef Design 4*sup &
Grandior 5*.
Γεύκαηα: Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά, δύν γεύκαηα ζε ηνπηθά εζηηαηόξηα θαη έλα
γεύκα κπνπθέ ζηελ θξνπαδηέξα.
Μεηαθνξέο: Όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα.
Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.
Ξελαγήζεηο θαη εθδξνκέο: Διιελόθσλεο μελαγήζεηο θαη εθδξνκέο όπσο αλαθέξνληαη
ζην πξόγξακκα.
Αληηπξόζσπν/πλνδό: Έκπεηξν ειιελόθσλν αξρεγό/ζπλνδό.
Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:




Σέιε εηζόδσλ: ε κνπζεία θαη αμηνζέαηα.
Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€.
Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο
πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν.

Γίθιηλν
Μνλόθιηλν
Φόξνη αεξνδξνκίνπ

Τιμή κατα άτομο στο diplomat 4*
495€
595€
150€

Γίθιηλν
Μνλόθιηλν
Φόξνη αεξνδξνκίνπ

Τιμή κατα άτομο στο Josef Design 4*
585€
725€
150€

Γίθιηλν
Μνλόθιηλν
Φόξνη αεξνδξνκίνπ

Τιμή κατα άτομο στο Grandior 5*
675€
875€
150€

εκεηώζεηο:
Σν πξόγξακκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε δηαθνξεηηθή θνξά ρσξίο λα παξαιείπεηαη
θάηη από ηα πεξηιακβαλόκελα.
Παηδί έσο 12 εηώλ ζην ίδην δσκάηην κε δύν (2) ελήιηθεο = -80€
Αλαρσξήζεηο θαη από Θεζζαινλίθε. Ρσηήζηε καο γηα ηηκέο.

Πηήζεηο: Travel services
22/12 Aζήλα –Πξάγα 04.25 – 06.05
26/12 Πξάγα –Αζήλα 23.55 – 03.30

