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Αλαρώξεζε:14/12/2018
Η

1 ΗΜΔΡΑ: Αζήλα - Βηέλλε (μελάγεζε πόιεο θαη αλάθηνξν νλκπξνύλ)
Αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Απζηξίαο, ηελ αξηζηνθξαηηθή Βηέλλε. Άθημε θαη
απεπζείαο παλνξακηθή μελάγεζε ηεο ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιηζκέλεο πόιεο πνπ γλώξηζε
κεγάιε αλάπηπμε όηαλ νη Αςβνύξγνη εθιέγνληαλ, ζρεδόλ αδηάθνπα γηα ηέζζεξηο ζπλερείο
αηώλεο, εγεκόλεο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Η πεξίθεκε Ρίλγθζηξαζε πνπ ζα
δηαζρίζνπκε ζην θέληξν ηεο πόιεο, θαηαζθεπάζηεθε σο πεξηθεξεηαθόο δξόκνο πνπ ζπλέδεε
ηα λέα θαιιηηερληθά θηίξηα κε ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο όηαλ θαηεδαθίζηεθαλ νη ακπληηθέο
νρπξώζεηο ηεο. Θα ζαπκάζνπκε ην επηβιεηηθό θηίξην ηεο Όπεξαο πνπ άλνημε ην 1869 θαη
παξακέλεη ην επίθεληξν ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο Βηέλλεο, ην ζύκπιεγκα ηνπ Υόθκπνπξγθ
πνπ πεξηιακβάλεη ηα απηνθξαηνξηθά δηακεξίζκαηα, θηίξηα κνπζείσλ, ηελ Απζηξηαθή Δζληθή
βηβιηνζήθε, ηε Υεηκεξηλή ρνιή Ιππαζίαο θαζώο θαη ηα γξαθεία ηνπ πξνέδξνπ ηεο ρώξαο.
Δδώ ήηαλ ε έδξα ηεο απζηξηαθήο εμνπζίαο γηα έμη αηώλεο όπνπ όινη νη εγεκόλεο
θηινδνμνύζαλ λα αθήζνπλ ην ζηίγκα ηνπο. Δπίζεο, ζα δνύκε ην Κνηλνβνύιην ζρεδηαζκέλν
από ηνλ αξρηηέθηνλα Θεόθηιν Υάλζελ θαη ην λενγνηζηθό δεκαξρείν, έδξα ηνπ δήκνπ ηεο
Βηέλλεο θαη ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο, πνπ νηθνδνκήζεθε κεηαμύ 1872 θαη 1883 κε ηνλ
ηεξάζηην θεληξηθό πύξγν ηνπ λα θαηαιήγεη ζην 3 κέηξσλ άγαικα ελόο ηππόηε κε δόξπ.
Βιέπνπκε αθόκε ην Δζληθό Θέαηξν πνπ απνηειεί ηελ πιένλ επηθαλή ζθελή ηνπ
γεξκαλόθσλνπ θόζκνπ, ρηηζκέλν αξρηθά επί Μαξίαο Θεξεζίαο θαη κεηαγελέζηεξα ζε ξπζκό
ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο, ηελ αηκνζθαηξηθή Κάξιζθηξρε θαη ζηε ζπλέρεηα ην αλάθηνξν
Μπειβεληέξε πνπ ρηίζηεθε σο ζεξηλό αλάθηνξν ηνπ πξίγθηπα Δπγέληνπ ηεο αβνΐαο, ηνπ
ηδηνθπή ζηξαηησηηθνύ δηνηθεηή πνπ νη ρεηξηζκνί ηνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζπληξηβή ησλ Σνύξθσλ ην
1683. Αθνινπζεί ν θαζεδξηθόο λαόο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, ζήκα θαηαηεζέλ ζην θέληξν ηεο
πόιεο.
Η μελάγεζή καο ζα θιείζεη κε ηελ επίζθεςε ζηα αλάθηνξα ελκπξνύλ, ηελ πξώελ ζεξηλή
θαηνηθία ηεο απηνθξαηνξηθήο νηθνγέλεηαο πνπ πήξε ην όλνκά ηεο από κηα όκνξθε θξήλε πνπ
ππήξρε ζε εθείλν ην ζεκείν. Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα πεξπαηήζνπκε ιίγν ζηνπο θήπνπο θαη
λα επηζθεθζνύκε ηα δσκάηηα πνπ δνύζε ε απηνθξαηνξηθή νηθνγέλεηα. Μεηαθνξά ζην
μελνδνρείν θαη εγθαηάζηαζε ζηα δσκάηηα. Σν βξαδάθη, πξνηείλνπκε βόιηα ζηελ πεξηνρή ηνπ
Ρηλγθ κε ηα θσηαγσγεκέλα κέγαξα.
Η

2 ΗΜΔΡΑ: Βηέλλε (Μάγηεξιηλγθ Γάζε Μπάληελ)
Αλαρώξεζε κεηά ην πξσηλό γηα ηελ εθδξνκή καο ζηα θαηαπξάζηλα Γάζε ηεο Βηέλλεο, δπηηθά
ηεο πξσηεύνπζαο, πνπ απνηειεί δεκνθηιή πξννξηζκό γηα ηνπο Βηελλέδνπο. Καιύπηνπλ
έθηαζε 1.250 η.ρικ. θαη είλαη ηδαληθό κέξνο γηα αλαςπρή θαζώο ην δηαζρίδνπλ πνιιά

κνλνπάηηα γηα πεδνπνξία θαη πνδειαζία. Δλδηαθέξνλ ζα βξείηε ην θπλεγεηηθό πεξίπηεξν ηνπ
Μάγηεξιηλγθ, γλσζηό από ην εηδύιιην ηεο Μαξίαο Βεηζέξα θαη ηνπ πξίγθηπα Ρνδόιθνπ πνπ
είρε ηξαγηθό ηέινο, κε άγλσζηα κέρξη ζήκεξα ηα αίηηα ηεο ηξαγσδίαο. Θα επηζθεθζνύκε ην
κνλαζηήξη Υέηιηγθελθξντηο θαη ζα κάζνπκε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζην πξναύιην. Γεκνθηιή
πξννξηζκό επίζεο απνηειεί ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ δάζνπο ηεο Βηέλλεο, ε ινπηξόπνιε
ηνπ Μπάληελ κε ηηο 15 ζεξκέο πεγέο ηεο, γλσζηή ήδε από ηελ Ρσκατθή επνρή. Η πόιε
μαλαθηίζηεθε κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ 1812 θαη πνιιέο από ηηο λενθιαζηθέο θαη
κπηληεξκάηεξ επαύιεηο ρξνλνινγνύληαη από εθείλε ηελ πεξίνδν. Δπηζηξνθή ζηελ Βηέλλε θαη
απόγεπκα ειεύζεξν ζηελ δηάζεζή ζαο γηα βόιηα θαη πεξηπιάλεζε ζηελ ρξηζηνπγελληάηηθε
αγνξά ηεο πόιεο.
Η

3 ΗΜΔΡΑ: Βηέλλε (Μπξαηηζιάβα) Κξαθνβία
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο ινβαθίαο, ηελ Μπξαηηζιάβα, όπνπ ζα έρνπκε
πεξηήγεζε ηεο πόιεο. πλερίδνπκε ηελ πνξεία καο κε θαηεύζπλζε πξνο ηελ Πνισλία θαη
ζπγθεθξηκέλα ην ζηνιίδη ηεο, ηελ Κξαθνβία. Άθημε ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν καο HILTON
GARDEN INN πνπ ζα καο θηινμελήζεη ηα επόκελα 3 βξάδηα ηνπ ηαμηδηνύ καο. Πξόθεηηαη γηα
κία από ηηο παιαηόηεξεο πόιεηο ηεο Πνισλίαο, από ηα κεγαιύηεξα πνιηηηζηηθά, θαιιηηερληθά
αιιά θαη ηνπξηζηηθά θέληξα ηεο Δπξώπεο, θαη είλαη επηπρώο αλέγγηρηε από ηελ θαηαζηξνθή
ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Τπήξμε πξσηεύνπζα ηεο Πνισλίαο από ην 1038 έσο ην
1569. Η παιηά πόιε ηεο, έρεη πινύζηα αλαγελλεζηαθή αξρηηεθηνληθή, κε πνιιά δείγκαηα
κπαξόθ θαη γνηζηθά. Σα παιάηηα, νη εθθιεζίεο θαη ηα αξρνληηθά ηεο Κξαθνβίαο έρνπλ λα
επηδείμνπλ πινύην ρξσκάησλ, αξρηηεθηνληθώλ ιεπηνκεξεηώλ, βηηξώ, έξγσλ δσγξαθηθήο,
γιππηώλ θαη επηπιώζεσλ.
Η

4 ΗΜΔΡΑ: Κξαθνβία
ηελ πξσηλή καο μελάγεζε ζα επηζθεθζνύκε ηελ εβξατθή γεηηνληά, Κάδηκηεξηο, κε ηηο επηά
ζπλαγσγέο, ζα δνύκε ην εληππσζηαθό Βαζηιηθό Κάζηξν ζην ιόθν ηνπ Βάβει, ηνλ Καζεδξηθό
Ναό κε ηνπο Βαζηιηθνύο ηάθνπο θαη ηελ Κακπάλα, ην Παλεπηζηήκην Γηαγθεινληάλ θαη ηελ
κεγαιύηεξε κεζαησληθή πιαηεία ηεο Δπξώπεο κε ηελ Δθθιεζία Μαξηάηζθη. Αθηεξσκέλε ζηελ
Παλαγία, είλαη ν λαόο όπνπ ν -αγηνπνηεζείο πιένλ- Πάπαο Ισάλλεο Παύινο ΙΙ δηεηέιεζε επί
καθξόλ εθεκέξηνο πξηλ γίλεη επίζθνπνο ηεο πόιεο θαη αξγόηεξα θαξδηλάιηνο. Από ην
θακπαλαξηό ηεο επηβιεηηθήο εθθιεζίαο, θάζε κία ώξα, εηδηθά επηθνξηηζκέλνο γηα ην ζθνπό
απηό ηξνκπεηίζηαο παίδεη κηα κεισδία πνπ απιώλεηαη ζε όιε ηελ πιαηεία. Σν δε
αλαγελλεζηαθνύ ξπζκνύ θηίξην νπθηέληηζε, ζην θέληξν ηεο πιαηείαο, ην θέληξν ηνπ εκπνξίνπ
ησλ πθαζκάησλ γηα αηώλεο, ζα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ καο. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν πνπ ζα
αθνινπζήζεη πξνηείλνπκε λα πεξηπιαλεζείηε ζηα ζηελά ηεο δξνκάθηα, λα δήζεηε ζηνλ ξπζκό
ηεο ζηνιηζκέλεο πόιεο κε ηα ππαίζξηα καγαδάθηα ζηελ θεληξηθή ηεο πιαηεία γεκάηα
ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα.
Η

5

ΗΜΔΡΑ: Κξαθνβία (Άνπζβηηο & Αιαησξπρεία)

Η ζεκεξηλή καο επίζθεςε απαηηεί γεξό ζηνκάρη. Παξά ην γεγνλόο όηη έρνπλ πεξάζεη
εβδνκήληα θαη πιένλ ρξόληα από ηελ απειεπζέξσζε ησλ εγθιείζησλ ηνπ θνιαζηεξίνπ από
ηνπο Ρώζνπο, ην όλνκα απηό εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί αθόκα θαη ζήκεξα θξίθε. «Auschwitz»
είλαη ε γεξκαληθή νλνκαζία ηεο Πνισληθήο πόιεο Oswiecim, πεξίπνπ 60 ρηιηόκεηξα
βoξεηνδπηηθά ηεο Κξαθνβίαο, εθεί όπνπ νη Ναδί κεηέηξεςαλ ηηο παιηέο ζηξαηησηηθέο
εγθαηαζηάζεηο ζην θξηθηόηεξν ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο. Απηό πνπ ζνθάξεη ηνλ επηζθέπηε,
αθνύ πεξάζεη ην θαηώθιη κε ηελ θπληθή επηγξαθή «Arbeit macht Frei» (Η εξγαζία
απειεπζεξώλεη), είλαη ε κεζνδηθόηεηα, ε εληαηηθή κειέηε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ε θαηαζθεπή

ηέηνησλ ππνδνκώλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε απνηειεζκαηηθόηεηα ζην έξγν απηό. Σν
εμαηξεηηθά νξγαλσκέλν κνπζείν ηνπ δέρεηαη πεξηζζόηεξνπο από 1.500.000 επηζθέπηεο
εηεζίσο. Αθνινπζεί ζηελ ζπλέρεηα επίζθεςε ζηα πεξίθεκα αιαησξπρεία ηεο Wieliczka, κόιηο
15 ρικ. από ην θέληξν ηεο Κξαθνβίαο, πνπ έρνπλ κηα ηζηνξία 700 εηώλ θαη πεξηζζόηεξα από
300 ρηιηόκεηξα ππόγεησλ ζηνώλ. Μία ζηνά κάιηζηα έρεη δηακνξθσζεί ζε παξεθθιήζη πξνο
ηηκήλ ηνπ Δπινγεκέλνπ Κίλγθα, πξνζηάηε Αγίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νξπρεία. Η
«αιαηόγιππηε» εθθιεζία έρεη ζθαιηζηεί, εμ νινθιήξνπ, από ηνπο ίδηνπο ηνπο αιαησξύρνπο νη
νπνίνη έθηηαμαλ αθόκε θαη ηνπο πνιπειαίνπο από θξπζηάιινπο αιαηηνύ. Δπηζηξνθή ην
κεζεκέξη ζηελ Κξαθνβία θαη απόγεπκα ειεύζεξν ζηε δηάζεζή ζαο.
Η

6 ΗΜΔΡΑ: Κξαθνβία (Σζεζηνρόβα) – Βξόηζιαβ
Γηαζρίδνληαο θαηαπξάζηλεο πεδηάδεο θαη πεξλώληαο από γξαθηθά ρσξηά, ζα θάλνπκε κηα
ζηάζε ζε έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνζθπλήκαηα ηνπ Καζνιηθνύ θόζκνπ, ην Μνλαζηήξη ηεο
Σζεζηνρόβα, κε ηελ ζαπκαηνπξγή Δηθόλα ηεο Μαύξεο Παλαγίαο. Η ηδηαηηέξσο ζαπκαηνπξγή
εηθόλα κεηαθέξζεθε ζηελ Πνισλία από κηα Ρσζίδα Πξηγθίπηζζα θαη θαηαηέζεθε ζην
πεξίθεκν Παπηθό Μνλαζηήξη ηνπ Λακπξνύ Όξνπο (Γηάζλα Γθόξα), όπνπ θπιάζζεηαη κέρξη
ζήκεξα. Έγηλε επξύηαηα γλσζηή ηνλ 17ν αη., θαηά ηελ εηζβνιή ησλ νπεδώλ ζηελ Πνισλία.
Σόηε ν εγνύκελνο ηεο Μνλήο κε ηνπο κνλαρνύο θαη ειάρηζηνπο ζηξαηηώηεο, θαηάθεξε λα
απνθξνύζεη ηνπο εηζβνιείο θαη λα αλαηξέςεη ηελ πνξεία ηνπ πνιέκνπ. Η λίθε απνδόζεθε ζηελ
πξνζηαζία ηεο Θενηόθνπ θαη νη βαζύηαηα ζξεζθεπόκελνη Πνισλνί, κε επηθεθαιήο ηνλ
Βαζηιηά Ισάλλε, αλαθήξπμαλ ζε έλδεημε ηηκήο ηελ Θενηόθν, «Βαζίιηζζα ηεο Πνισλίαο».
πλερίδνπκε ην νδνηπνξηθό καο πξνο ηε δπηηθή πιεπξά ηεο ρώξαο, ζηε πεξηνρή ηεο ηιεζίαο
θαη ζηε πξσηεύνπζά ηεο ην Βξόηζιαβ. Από ηνλ 1ν θηόιαο αηώλα, ην Βξόηζιαβ ήηαλ ε κεγάιε
θαη ηζρπξή πόιε ηεο λόηηαο ηιεζίαο. Βνεκνί, Αςβνύξγνη θαη Πξώζνη άθεζαλ ηα ζεκάδηα
ηνπο ζηε πόιε, πνπ γηα πνιινύο αηώλεο ήηαλ γλσζηή κε ην Γεξκαληθό ηεο όλνκα
Μπξεζιάνπ. Ξεθηλώληαο ηελ πεξηήγεζε από ην λεζί Πηάζεθ ζηνλ πνηακό Όληξα, ζα
ζπλερίζνπκε ζηε κεγάιε θεληξηθή πιαηεία Ρίλεθ κε ηα θηίζκαηα ησλ ζπληερληώλ θαη ην παιηό
Γεκαξρείν, από ηα σξαηόηεξα ηεο Πνισλίαο.
ηε ζπλέρεηα ζα θσηνγξαθίζνπκε ην πεξίθεκν Hala Silesia έξγν ηνπ δηάζεκνπ αξρηηέθηνλα
Μαμ Μπέξγθ θαη ζα νινθιεξώζνπκε κε ην Ναό ηεο Αγίαο Διηζάβεη, ηνπ νπνίνπ ν γνηζηθόο
πύξγνο θζάλεη ηα 92κ. Απόγεπκα ειεύζεξν ζηελ όκνξθε πόιε γηα λα ηελ πεξπαηήζεηε.
Η

7 ΗΜΔΡΑ: Βξόηζιαβ – Πξάγα
Σν νδνηπνξηθό καο ζηελ λνηηνδπηηθή Πνισλία νινθιεξώλεηαη ζήκεξα θαζώο ε νδηθή καο
δηαδξνκή ζα καο κεηαθέξεη ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Σζερίαο, ηελ Πξάγα. Από ηηο νκνξθόηεξεο
πόιεηο ηεο Δπξώπεο, πινύζηα ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, πνπ όζεο θνξέο θαη λα ηελ
επηζθεθζεί θαλείο, πνηέ δελ ηελ ρνξηαίλεη. Σα ηειεπηαία ρξόληα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ζηηο
πξνηηκήζεηο ησλ ηαμηδησηώλ όινπ ηνπ θόζκνπ. Άθημε ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν καο θαη
ρξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηα ζηελ ρξηζηνπγελληάηηθε αγνξά ηεο θεληξηθή ηεο πιαηεία
ηαξνκέηζθα, κε ηα δεθάδεο ππαίζξηα καγαδάθηα θνξησκέλα κε ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα.
Η

8 ΗΜΔΡΑ: Πξάγα
Η πεξηπαηεηηθή μελάγεζε ηεο Πξάγαο ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε. Σν πξώην είλαη ην ηζηνξηθό
θέληξν όπνπ ζα δνύκε ηελ πιαηεία ηαξνκέηζθα κε ην Γεκαξρείν θαη ην Αζηξνλνκηθό Ρνιόη
ηνπ 15νπ αηώλα, 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. Σν δεύηεξν είλαη ην Κάζηξν
Υξαηζάλη κε ηα επηβιεηηθά ηνπ θηίξηα. 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 θιέςνπλ ν Καζεδξηθόο Ναόο ηνπ Αγίνπ Βίηνπ κε
ηα ππέξνρα βηηξό θαη ε εληππσζηαθή γέθπξα ηνπ Καξόινπ κε ηα δεθάδεο αγάικαηα, πνπ
ζπλδέεη ηελ Καζηξνύπνιε κε ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο Πξάγαο.
Η

9 ΗΜΔΡΑ: Πξάγα – Αζήλα
Καη θάπνπ εδώ ην ηαμίδη καο ζηηο παλέκνξθεο απηέο πόιεηο θζάλεη ζην ηέινο ηνπ. Μεηαθνξά
ζην αεξνδξόκην ηεο Πξάγαο γηα ηελ απεπζείαο πηήζε επηζηξνθήο κε ηελ Aegean. Άθημε ζηελ
Αζήλα γεκάηνη πινύζηεο εηθόλεο θαη εληππώζεηο, έηνηκνη λα γηνξηάζνπκε κε ηνπο θίινπο θαη
ηνπο ζπγγελείο ηηο άγηεο κέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε): Απεπζείαο πηήζεηο Αζήλα-Βηέλλε / ΠξάγαΑζήλα, κε Aegean Airlines .
Γηακνλή: Δπηιεγκέλα μελνδνρεία 4*.
Γεύκαηα: Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά.
Μεηαθνξέο: Όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα.
Ξελαγήζεηο θαη εθδξνκέο: Όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα.
Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.
Αληηπξόζσπν/πλνδό.
Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:




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

Γίθιηλν
Μνλόθιηλν
Φόξνη

Τιμές κατά άτομο
445€
595€
150€

εκεηώζεηο:
Η ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη.
Πηήζεηο: Αegean
14/12 – Πέκπηε Αζήλα – Βηέλλε 13.00 -14.15
22/12 – άββαην Πξάγα – Αζήλα 10.00 – 13.40

