
 

                                                                                                                     

                                                                   

25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ 

4 Μέρες 

 

Αναχώρηση: 22/03 

Από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, πλούσια σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, που όσες 
φορές και να την επισκεφθεί κανείς, ποτέ δεν την χορταίνει. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται 
στην κορυφή στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών όλου του κόσμου.  

Το κάστρο Χρατσάνι ή αλλιώς Καστρούπολη από την μια και το ιστορικό κέντρο από την 
άλλη, είναι αποδείξεις ακμής και δόξας που γνώρισε η πόλη. Η λουτρόπολη του Κάρλοβι 
Βάρι με τις ιαματικές πηγές της ή το μεσαιωνικό Τσέσκυ Κρουμλόβ που ανακηρύχθηκε 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς θα σας μεταφέρουν σίγουρα σε άλλες 
εποχές. 

 

1η Μέρα: Λάρνακα - Πράγα  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για την Τσεχία. Άφιξη στη 

«Χρυσή Πόλη των εκατό Πύργων», όπως είναι γνωστή η Πράγα, πρωτεύουσα της 

Τσεχίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και παραλαβή δωματίων στις 14.00 το μεσημέρι. 

Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Περιπλανηθείτε στα 

γραφικά σοκάκια της πόλης και απολαύστε τον καφέ σας σε μια από τις τόσες καφετέριες 

του ιστορικού κέντρου της πόλης. 

 

 

                                           



 

                                                                                                                     

                                                                   

                                                         

 

2η Μέρα: Πράγα - Ξενάγηση  
Μετά το πρωινό θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στην Πράγα. Μεταξύ άλλων θα 
δούμε την Καστρούπολη, που απλώνεται πάνω στον βράχο της Μάλα Στράνα, το 
εντυπωσιακό κάστρο Χρατσάνι, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, στη 
«βασιλική» του Αγ. Γεωργίου, το Βασιλικό Παλάτι. Η ξενάγηση μας θα συνεχιστεί στο 
ιστορικό κέντρο (περιπατητική) όπου θα δούμε τα σημαντικότερα κτίρια της παλιάς 
πόλης όπως το Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, ορόσημο της πόλης, που 
κατασκευάστηκε το 1420, που στο κτύπο κάθε ώρας κάνουν «παρέλαση οι 12 
απόστολοι», και την πλατεία του ιστορικού κέντρου, την πέτρινη γέφυρα του Καρόλου 
πάνω από τον ποταμό Μολδάβα με τα 30 αγάλματα και την πλατεία των Ιπποτών του 
Σταυρού. Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου 
θέατρου ή να διασκεδάσετε σε κάποιο από τα πολλά τζαζ κλάπ της πόλης. 
Διανυκτέρευση. 

3η Μέρα: Πράγα – Κάρλοβι Βάρι (προαιρετικό) 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Εμείς σας προτείνουμε να πάρετε μέρος σε μια 
προαιρετική εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι την ξακουστή λουτρόπολη της Τσεχίας. 
Ακολουθεί περιπατητική ξενάγηση στην όμορφη πόλη που το όνομα της σημάνει «Τα 
λουτρά του Καρόλου», καθώς πήρε το όνομα της από τον Βασιλιά της Βοημίας, Κάρολο 
Δ’ που ίδρυσε την πόλη το 1370. Ο Βασιλιάς αναγνώρισε την φαρμακευτική δύναμη των 
θερμών πηγών της περιοχής και από τότε η πόλη εξελίχτηκε σε μια σημαντική 
λουτρόπολη που την επισκέπτονταν αρκετοί ευγενείς και αριστοκράτες της Ευρώπης.  
Στην ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα δούμε την Ρώσικη εκκλησία, το περίπτερο των 
θερμών πηγών με τον φυσικό θερμοπίδακα και τα μέγαρα των ευγενών και πλούσιων 
της Ευρώπης του 18ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή γεύμα (προαιρετικό) ή για 
να κάνετε τις αγορές σας από τα πολλά καταστήματα της περιοχής. 

4η Μέρα: Πράγα – Λάρνακα  
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πράγας όπου θα πάρουμε τη πτήση της 
επιστροφής για Λάρνακα. 

                                

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Πράγα - Λάρνακα με Cyprus Airways. 

 Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* αστέρων της επιλογής σας με πρόγευμα τύπου μπουφέ 
καθημερινά. 

 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν. 

                                                             



 

                                                                                                                     

                                                                   

 

 Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος αρχηγός / ξεναγός κατά τις ξεναγήσεις και 
μεταφορές. 

 Μία χειραποσκευή 8 κιλών. 

 Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

 Φαγητό και ποτό στη πτήση. 

 Εισιτήρια εισόδων. 

 Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. 

 

Επιλογές Ξενοδοχείων & Τιμές Κατά άτομο: 

Ξενοδοχείο Δίκλινο Μονόκλινο 

Don Giovanni Hotel 4* € 369 € 449 

Novotel Praha Wenceslas Square Hotel 4* € 377 € 479 

 

Πτήσεις: 

Λάρνακα – Πράγα  07.00 – 09.35 

Πράγα – Λάρνακα  10.35 – 14.50 
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