
 

 

 

 

Πράγα 4,5ημ ,η Χρυσή Πόλη 
,αεροπορικώς ,κάθε εβδομάδα από 

Θες/νίκη 
 

Κάθε Πέμπτη 4ημ από 15/09 έως 20/10 και 04/11-16/12 
& από 06/01 έως 19/03  

 
Κάθε Σάββατο 5ημ από 17/09 έως 20/10 και 06/11-18/12 

& από 08/01 έως 19/03  
 

 

1η μέρα Πτήση για την Πράγα – Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Πρώτη 
γνωριμία με την πόλη  

 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη στην ‘‘χρυσή πόλη’’ 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια .Ελεύθερος 
χρόνος για πρώτη γνωριμία με την πόλη  

 

2η μέρα Πράγα – Ξενάγηση παλιάς πόλης  

 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και έπειτα συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας!Η 
ξενάγησή μας ξεκινάει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα Στράνα) μία από τις 
παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στην συνέχεια θα θαυμάσουμε 
εξωτερικά την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, 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 και την ‘‘παρέλαση των 
Αποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του ιστορικού κέντρου της ΠράγαςΤο 
βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και 
μπύρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας 

 

 



 

 

 

 

3η μέρα Πράγα – ξενάγηση Καστρούπολη  (προαιρετική ξενάγηση) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι του 
Στράχοβ και το Λορέττο, δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της Πράγας, στη 
συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική καστρούπολη, που απλώνεται πάνω 
στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε στον επιβλητικό καθεδρικό ναό του 
Αγίου Βίτου και το παρεκκλήσι του Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας, την 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τα παλάτια που διέμεναν οι Δούκες και οι 
Βασιλιάδες της Βοημίας, το πύργο του Ντάλιμπορ και το «Χρυσό σοκάκι» που 
τον 16ο και 17ο αιώνα αποτελούσε έδρα των αλχημιστών. Το δρομάκι 
αποτελείται από μικρά πολύχρωμα σπιτάκια ,τα οποία ξαναζωγραφίστηκαν με 
φωτεινά χρώματα στη δεκαετία του 1950. Πολλά από τα σπίτια είναι τώρα 
καταστήματα με σουβενίρ και υπάρχει ένα μουσείο μεσαιωνικού οπλοστασίου 
μέσα στην πρώην οχύρωση του 14ου αιώνα. Ο αριθμός 22 ανήκε στην αδελφή 
του συγγραφέα Φρανς Κάφκα, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι για να 
γράψει τα κείμενά του για περίπου δύο χρόνια. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για μια βόλτα στην πόλη. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε μια παράσταση «Μαύρου Θεάτρου», όπερα κ.α. , άλλωστε 
βρίσκεστε στην πόλη όπου γεννήθηκε η ιδέα του Μαύρου Θεάτρου! 

 

4η μέρα Πράγα – Ημερήσια εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ (προαιρετική 
εκδρομή) 

Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με προορισμό την 
γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία. Γνωστή λόγω των 
ιαματικών πηγών της. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον 
αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης 
προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας 
τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο 
Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α. περπάτησαν 
τον ίδιο δρόμο. Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για την Πράγα. Βράδυ ελεύθερο. 

 

5η μέρα Πράγα – ελεύθερος χρόνος – πτήση επιστροφής   

Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες βόλτες μας στην 
πόλη .Έπειτα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής  



 

 
 
 
 

Κάθε Πέμπτη 4ημ από 15/09 έως 20/10 και 04/11-16/12 
& από 06/01 έως 19/03  

Ξενοδοχεία  
4ημέρες 

Early booking  
4ημέρες 

Κανονικές Τιμές 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145€  

Metropolitan Old Town  
4* or similar 

475 € 555 € 299€ Ενδεικτικές Ώρες 

987 Design Prague  
4*  or similar 519 € 599 € 359€ 

Θες/νίκη - Πράγα                       
13.25-18.20 

… 
 Πράγα- Θες/νικη  

16.15-22.25 
Μέσω Αθηνών                                         

 
Grand Hotel Bohemia  

4* or similar  

559 € 649 € 379€ 

HILTON PRAGUE OLD 
TOWN 5* or similar 599 € 679 € 399€ 

Κάθε Σάββατο 5ημ από 17/09 έως 20/10 και 06/11-18/12 
& από 08/01 έως 19/03  

Ξενοδοχεία  
5ημέρες 

Early booking  
5ημέρες 

Κανονικές Τιμές 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145€  

Metropolitan Old Town  
4* or similar 

505 € 585 € 339€ Ενδεικτικές Ώρες 

987 Design Prague  
4*  or similar 569 € 649 € 399€ 

Θες/νίκη - Πράγα                       
11.25-15.25 

… 
 Πράγα- Θες/νικη 

16.15-22.25 
 Μέσω Αθηνών                                                                        

 
Grand Hotel Bohemia  

4* or similar  

639 € 719 € 409€ 

HILTON PRAGUE OLD 
TOWN 5* or similar 669 € 749 € 439€ 

 
 

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=34bd0b1c90f19edbbcccea23c327d0d5&id=161672&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=34bd0b1c90f19edbbcccea23c327d0d5&id=88260&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=6f539a89cdd6ec7876f2440a8acc862c&id=7620&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=6f539a89cdd6ec7876f2440a8acc862c&id=7620&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=34bd0b1c90f19edbbcccea23c327d0d5&id=98033&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=34bd0b1c90f19edbbcccea23c327d0d5&id=98033&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=34bd0b1c90f19edbbcccea23c327d0d5&id=161672&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=34bd0b1c90f19edbbcccea23c327d0d5&id=88260&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=6f539a89cdd6ec7876f2440a8acc862c&id=7620&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=6f539a89cdd6ec7876f2440a8acc862c&id=7620&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=34bd0b1c90f19edbbcccea23c327d0d5&id=98033&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=34bd0b1c90f19edbbcccea23c327d0d5&id=98033&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 
οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 90€ το άτομο 

 

Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε να 
επιλέξετε όποια ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν πτήσεις 

 

Την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων αγορών , 
οι τιμές ενδέχεται να είναι αυξημένες  

 

Ένας προορισμός – 2 προγράμματα 
 

Go Light – Οργανωμένη Εκδρομή: To πακέτο περιλαμβάνει 
αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  ,διαμονή με πρωινό 
,ξενάγηση πόλης ,μεταφορά από/προς αεροδρόμιο ασφάλεια αστικής 
ευθύνης (το πρόγραμμα πραγματοποιείται από 2 άτομα και άνω)  
 
Ατομικό Πακέτο: To πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια 
οικονομικής θέσης ,διαμονή με πρωινό ,ασφάλεια αστικής 
ευθύνης(κόστος - 90€ το άτομο από το πρόγραμμα Go Light)  

 
 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για το δρομολόγιο Θες/νίκη– 
Αθήνα - Πράγα και επιστροφή με την Aegean Airlines 

• Mία χειραποσκευή ανά άτομο 8 κιλών και μία Βαλίτσα 23 κιλών   

• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό  

• Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο,  

• Ξεναγήσεις της παλιάς πόλης με τοπικό ξεναγό  

• Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)   

 

 
 
 
 
 



 

 
Δεν Περιλαμβάνονται: 
 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  

•  Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  

•  Επιπλέον αποσκευές  

•  Δημοτικοί φόροι  

•  Προαιρετικές ξεναγήσεις 

•  Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (+145€) 

 

Παρακαλώ όπως διαβάσετε με προσοχή και τα παρακάτω 

 
Σημαντικές σημειώσεις : 
 

• Οι παραπάνω τιμές έχουνε κοστολογηθεί με οικονομικούς αεροπορικούς 
ναύλους και προϋποθέτουν έγκαιρη κράτηση  .Σε περίπτωση αύξησης 
τιμών, θα υπάρχει επιβάρυνση τιμής .Ελέγξτε διαθεσιμότητα με τους 
πωλητές μας   

• Tα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας  

• Η μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και η ξενάγηση πόλης 
πραγματοποιούνται ακόμα και δύο άτομα μόνα  

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο 
αριθμό συμμετοχών και η τελική τιμή διαμορφώνεται βάση συμμετοχής   

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας 
κάρτα  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες 
της χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  
Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα 
,επίναυλους καυσίμων ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον 
πελάτη  

 

 
 
 
 



 

Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 
 
Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις τρόπους  
 
Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα  
 
Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση κάρτας σε 
ασφαλές περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο τραπεζικό μας 
λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Εθνική ,Alpha 
,Πειραιώς &  Eurobank * 
 
Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και συμπληρώνοντας τη 
φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η πληρωμή γίνεται με 
αντικαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό 
 
*Λόγο των συνεχόμενων ανατιμήσεων των αεροπορικών ναύλων ,ενδέχεται οι τιμές στο online 
σύστημα κρατήσεων να μην ισχύουν και να υπάρχει αύξηση τιμής .Η τελική τιμή επιβεβαιώνεται με τη 
σύμβαση συμμετοχής .Σε κάθε περίπτωση αν η τιμή που κλείσατε την εκδρομή ,με την τελική τιμή 
είναι άλλη σας επιστρέφονται άμεσα η προκαταβολή σας  

 
➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις 

με πιστωτική κάρτα  
➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς πρότερη 

από εμάς ενόχληση  
 

Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 
 

➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και 
υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή  

➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το λαμβάνεται με 
email 72-24 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας  

➢ Τις κάρτες επιβίβασης (check in) τις λαμβάνουνε 48-24 ώρες προ πτήσεων  
 

 
 
 
 
 
 



 

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 
 
✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 

19 πριν την αναχώρηση.  
✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας 

του Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας 

απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 
✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του 

ταξιδιού του. 
✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση 

κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του 

Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 

 

 

 

 


