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ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΠΡΑΓΑ

5 ημ.

Δώρο η εκδρομή στη Δρέσδη & το Κάρλοβυ Βάρυ
Aναχώρηση :

22 , 26 Δεκεμβρίου ΄18

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΔΡΕΣΔΗ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΠΡΑΓΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Δρέσδη . Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο
και αναχώρηση για την όμορφη λουτρόπολη το Κάρλοβυ Βάρυ, διάσημο για τις ιαματικές
πηγές του, με μοναδικές στον κόσμο ιδιότητες . Τον 14 ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη»
από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης
προσωπικοτήτων των γραμμάτων, τεχνών και πολιτικής, όπως ο Τσάρος Πέτρος 1 ος , ο Γκαίτε,
ο Μπετόβεν, ο Μπάχ και ο Μάρξ. Περιήγηση πόλης και χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα
άφιξη στην Πράγα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΠΡΑΓΑ (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην περιήγηση της πόλης θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο κάστρο
της Ευρώπης την Καστρούπολη Χρατσάνι, που απλώνεται πάνω στο βράχο της Μάλα Στράνα,
με τον επιβλητικό Ναό του Αγίου Βίτου. Θα κατηφορίσουμε στη γειτονιά των Αλχημιστών
όπου βρίσκεται και το σπίτι που του Φράνγκ Κάφκα και θα περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά
στενά της πόλης για να δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγίου
Νικολάου και την πέτρινη γέφυρα του Κάρολου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΠΡΑΓΑ (ελεύθερη ημέρα)
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Ημέρα ελεύθερη να περπατήσετε στη κουκλίστικη πόλη, να
χαθείτε στα σοκάκια της, να περιπλανηθείτε δίπλα στο ποτάμι της υπό τη μουσική των
πλανόδιων μουσικών της και να την αφήσετε να σας μαγέψει με τα μυστικά, τους θρύλους και
την μοναδική αριστοκρατική της αύρα. Και, αν τυχόν σας κάνει και εσάς να την ερωτευτείτε,
μην ξεχάσετε να τρίψετε την πλακέτα του αγάλματος του Αγίου Ιωάννη του Νέπομουκ, στη
Γέφυρα του Καρόλου, για να επιστρέψετε, σύμφωνα με τον θρύλο στην πόλη! Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΔΡΕΣΔΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την γοητευτική πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη
Δρέσδη, που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έλβα. Η πόλη, που καταστράφηκε
ολοσχερώς από τον βομβαρδισμό των βρετανικών και αμερικανικών αεροσκαφών κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγεννήθηκε και απέκτησε ξανά την παλιά της αίγλη μαγεύοντας τους
επισκέπτες της. Θα δούμε μεταξύ άλλων την Όπερα της Σαξονίας, το μπαρόκ Τσβίνγκερ, το
περίφημο σγκράφιτο Φίρστεντσουνγκ (παρέλαση δουκών), τη γιγαντιαία Φράουενκιρχε, τον
Καθεδρικό Ναό (Χόφκιρχε), το Δημαρχείο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΔΡΕΣΔΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό . Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της
Δρέσδης για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο
Παιδική τιμή
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων

Early booking
495 €
575 €
450 €
150 €

545 €
625 €
500 €
150 €

Σημείωση:
Η παιδική τιμή είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Σημείωση:
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι :
Από/προς Θεσσαλονίκη 70 €, & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 140 €.
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Δρέσδη – Αθήνα με την Aegean Airlines.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (Hotel International Πράγα – Ηotel Best Western Macrander hotel
Dresden ή παρόμοια ).
 Πρωινό καθημερινά.
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής.
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.




Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται, ότι ρητά
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Check point ( 15€ )
Πτήσεις Aegean Airlines

Αναχώρηση: 22 Δεκεμβρίου’18 Α3 4050 Αθήνα – Δρέσδη 06.30 08.15
Επιστροφή : 26 Δεκεμβρίου’18 A3 4051 Δρέσδη – Αθήνα 14.30 18.15
Αναχώρηση: 26 Δεκεμβρίου’18 Α3 4050 Αθήνα – Δρέσδη 12.00 13.45
Επιστροφή : 30 Δεκεμβρίου’18 A3 4051 Δρέσδη – Αθήνα 19.30 23.15
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν.

