Πράγα Κάρλοβυ Βάρυ

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο - Π Ρ Α Γ Α ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ -Κ Α Ρ Λ Ο Β Ι Β Α Ρ Υ

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΡΑΓΑ

Αναχώρηση για την Πράγα απευθείας από Ηράκλειο .Άφιξη και μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας. Αφού τακτοποιηθούμε ,έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη
γνωριμία με την μαγευτική αυτή πόλη .Το βράδυ μπορούμε προαιρετικά να

1/4

Πράγα Κάρλοβυ Βάρυ

παρακολουθήσουμε μια παράσταση του Μαύρου Θεάτρου .

2η μέρα :ΠΡΑΓΑ –Παλιά πόλη

Αναχώρηση το πρωί με την ξεναγό μας για την γνωριμία με την ‘πόλη των εκατό
πύργων’ την Πράγα. Ξενάγηση στην παλαιά πόλη (Στάρε Μέστο) και στην Μικρή
πόλη (Μάλα Στράνα).Θα περπατήσουμε τα γραφικά σοκάκια, περνώντας από το
ναό του Αγίου Νικολάου κατευθυνόμαστε μέσω της Γέφυρας του Καρόλου που
χτίστηκε τον 14ο αιώνα και διακοσμείται από 32 αγάλματα φτιαγμένα από τους
καλύτερους γλύπτες της Τσεχοσλοβακίας, στην πλατεία της Παλαιάς πόλης για να
θαυμάσουμε το περίφημο Αστρονομικό ρολόι του 14ου αιώνα, το Δημαρχείο, τον
πύργο της πυρίτιδας.Θα γευματίσουμε σε τοπικό εστιατόριο και στη συνέχεια θα
μεταβούμε στο ξενοδοχείο.Ελεύθερος χρόνος .Για το βράδυ σας προτείνουμε να
διασκεδάσετε σε τυπικές Τσέχικες Μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα
παραγωγής τους.Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΡΑΓΑ – ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο αναχωρούμε μαζί με την ξεναγό μας για την
ξενάγηση στην Καστρούπολη (Χρατσάνη) όπου θαυμάζουμε τον γοτθικό ναό του
Αγίου Βίτου με βιτρώ, το Λορέττο, το θησαυροφυλάκιο του Στέμματος και το
Μαυσωλείο, το δρόμο των Αλχημιστών με την οικία του Φρανς Κάφκα καθώς και
τα μέγαρα των ευγενών. Στην συνέχεια θα επιβιβασθούμε στο πλοίο , για να
πραγματοποιήσουμε την κρουαζιέρα στον Μολδάβα όπου θα έχουμε και γεύμα
.Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Δυνατότητα να
παρακολουθήσετε παραστάσεις όπερας. Διανυκτέρευση.

4η μέρα : ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ

Μετά το πρωινό αναχωρούμε με την ξεναγό μας για την ολοήμερη εκδρομή στη
λουτρόπολη του Καρόλου , το Κάρλοβι Βάρυ. Κτισμένο κατά μήκος του ποταμού
Τέπλα αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό προσωπικοτήτων όπως ο Μέγας Πέτρος, η
Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
Επιστροφή στην Πράγα και διαν/ση .
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5η μέρα : ΠΡΑΓΑ-ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ ( προαιρετική )

Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να επισκεφθείτε τα μουσεία και της πινακοθήκες
που σας ενδιαφέρουν (Εθνικό Μουσείο, Μουσείο Μούχα, Πινακοθήκη κυβιστών,
μουσείο παιχνιδιών κ.ά. ) ή να πραγματοποιήσετε αγορές ( αντίκες, γκραβούρες,
κρύσταλλα Βοημίας κ.ά.) ή να συμμετέχετε στην προαιρετική εκδρομή στη
παραμυθούπολη της Τσεχίας το Τσέσκυ Κρούμλοβ όπου θα απολαύσετε το
επιβλητικό κάστρο του, του οποίου η κατασκευή κράτησε 6 αιώνες , τα περίτεχνα
καλντερίμια του , τις χαριτωμένες στοές με τις ασύμμετρες καμάρες , τους
καλλιτεχνικούς κήπους , τα κουκλίστικα σπίτια βαμμένα με όμορφα απαλά
χρώματα και στολισμένα με μεγάλης ποικιλίας αρχιτεχτονικά διάκοσμο με
τοιχογραφίες στις προσόψεις που παραπέμπουν σε θέματα από την αρχαία
ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία. Διεκδικεί επάξια τον τίτλο της επίσημης
παραμυθούπολης της Βοημίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η μέρα : ΠΡΑΓΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νωρίς το πρωί , μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πετάξουμε στο Ηράκλειο .

Σημείωση 1: Η σειρά των ξεναγήσεων και των εκδρομών δύναται να αλλάξει

Σημείωση 2: Η παιδική τιμή ισχύει για 1 παιδί κάτω των 12 ετών μαζί με 2 ενήλικες
.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
- Αεροπορικά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΡΑΓΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ( απευθείας πτήσεις )
- 5 διανυκτερεύσεις με πρωινό , σε ξενοδοχείο 4*.
- Τρία γεύματα κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων
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- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας
- Τις ξεναγήσεις στην πόλη της Πράγας την Καστρούπολη και την εκδρομή στο
ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ με Ελληνόφωνο ξεναγό.
- Δώρο η κρουαζιέρα στον Μολδάβα .
- Έλληνας τοπικός αρχηγός
- Aσφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
-

Οι φόροι των αεροδρομίων ( 115 Ε )
Οι είσοδοι στα μουσεία
Προαιρετικές εκδρομές
Φιλοδωρήματα, ποτά , αχθοφορικά κτλ
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