ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ
Δώρο οι εκδρομές στο Κάρλοβυ Βάρυ & στο Τσέσκυ Κρούμλοβ

6 ημέρες
1η μέρα: Αθήνα – Μπρατισλάβα – Πράγα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για τη πρωτεύουσα της Σλοβακίας τη
Μπρατισλάβα. Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη παραμυθένια Πράγα. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την Πόλη.
2η μέρα: Πράγα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή 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:Πράγα– Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινό στο ξενοδοχείο 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» απ΄ τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης
προσωπικοτήτων των γραμμάτων, τεχνών και πολιτικής, όπως ο Τσάρος Πέτρος 1ος , ο Γκαίτε, ο
Μπετόβεν, ο Μπάχ και ο Μάρξ. Περιήγηση πόλης και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πράγα– Τσέσκυ Κρούμλοβ- Βιέννη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την «πόλη της μουσικής» τη Βιέννη. Καθ οδών θα
επισκεφτούμε την περιοχή των κάστρων της Βοημίας και ιδιαίτερα στη πόλη – κάστρο Τσέσκε
Κρούμλωφ. Ο αυθεντικός χαρακτήρας και ο πλούτος των μνημείων της έκαναν την Unesco να την
συμπεριλάβει στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη περιπατητική μας
περιήγηση θα δούμε τα φρούρια και τα μοναστήρια αυτής της θεαματικής πόλης, θα περπατήσουμε
στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια της, με την μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Αργά το απόγευμα άφιξη στην
πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση
σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βιέννη – Ανάκτορα Σενμπρούν
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή περιήγηση θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας
Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, κατοικία της Μαρία Θηρεσία, και θεωρείται ισάξιο των
Βερσαλλιών. Θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στη περίφημη λεωφόρο του
Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την
Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Τάματος, τη Φωτίρ Κίρχε. Στη
συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην
ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Ελεύθεροι να περπατήσουμε στην Κέρτνερστράσσε, να
απολαύσουμε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα
καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή LATMAN CAFÉ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Βουδαπέστη
αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βιέννη– Μπρατισλάβα – Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, με τη παλιά πόλη Στάρε Μέστο που
ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο παρελθόν, καθώς περπατούν στους λιθόστρωτους
δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες και εστιατόρια. Σε
μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, θα δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ
του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη
Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα

ανάκτορο του 18ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για
την πτήση επιστροφής μας.

Aναχώρηση :

28 Δεκεμβρίου ‘17

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο
Παιδική τιμή
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων
Επιβάρυνση ημιδιατροφής
75 €

545 €
695 €
445 €
150 €

Σημειώσεις
Η παιδική τιμή είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Μπρατισλάβα – Αθήνα με ναυλωμένη
πτήση.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ( Hotel Ananas Vienna Hotel Duo Prague ή παρόμοια).
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής.
 Ελληνόφωνοι τοπικοί ξεναγοί στο Ανάκτορο Σέμπρουν και στην Πράγα.
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται, ότι ρητά
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Go box ( 15€ )
ΠΤΗΣΕΙΣ
Αναχώρηση : Go2Sky Αθήνα – Μπρατισλάβα 05.00 07.15
Επιστροφή : Go2Sky Μπρατισλάβα – Αθήνα 23.20 03.00

Σημειώσεις :






Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Οι ξεναγήσεις,
εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν
Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.
Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2
ενήλικες , σε πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων .
Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του
άλλου γονέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.
Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην
Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι
ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την
πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με
διαβατήριο σε ισχύ.
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