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1Η  ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ  
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 

Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και 
πτήση για Πράγα. Άφιξη και ξενάγηση στην Παλιά 
πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της 
Παλιάς πόλης, το Mεσαιωνικό Δημαρχείο με το 
αστρονομικό ρολόι, τον Nαό της Παναγίας Τυν, 
την Εβραϊκή συνοικία, τον Γοτθικό Πύργο της 
Πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το 
Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ, την 
Εθνική Βιβλιοθήκη, το Μέγαρο Φιλαρμονικής και 
θα περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα του 
Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα Αγίων. 
Μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. 

  
2Η  ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ (ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ 
Πρωινό, ξενάγηση στην Καστρούπολη και στο 

Κάστρο, όπου θα δούμε το Μοναστήρι Στραχόβ, το 
Παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το Παλάτι 
Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το 
Προεδρικό Μέγαρο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Βίτου, τον Ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Στο τέλος 
της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε από την όχθη της 
«Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει 
προαιρετική δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα με 
γεύμα, όπου θα θαυμάσουμε τη μεσαιωνική πόλη με 
όλα της τα ιστορικά κτίρια φωταγωγημένα. 

  

3Η  ΗΜΕΡΑ:  ΠΡΑΓΑ - ΔΡΕΣΔΗ  
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 296 ΧΛΜ. 

Πρωινό και σήμερα, όσοι το επιθυμούν θα 
αναχωρήσουν για τη «Βενετία του ποταμού Έλβα», 
την πανέμορφη Δρέσδη, με μακροχρόνια και λαμπρή 
ιστορία, που αποτελούσε και την έδρα των Σαξόνων 
βασιλιάδων. Η Δρέσδη για πολλά χρόνια ήταν σημείο 
συνάντησης ζωγράφων και γλυπτών, μουσικών και 
συγγραφέων. Οι όμορφες γέφυρες, τα ιστορικά 
μπαρόκ κτίρια, οι επιβλητικοί ναοί και φυσικά η 
φημισμένη όπερα θα ικανοποιήσουν και τον πιο 
απαιτητικό επισκέπτη. Θα επισκεφθούμε το Βασιλικό 
Συγκρότημα Σβίνγκερ με το παλάτι και τους 
κήπους του και το «Τείχος των Διαδόχων» που 
κατασκευάστηκε με 24.000 πορσελάνινα πλακάκια 
και αναπαριστά την πομπή των Σαξόνων 
κυβερνητών. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Το 
απόγευμα επιστροφή στην Πράγα. 



4Η  ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΤΣΕΣΚΙ  
ΚΡΟΥΜΛΟΒ 

 
Πρωινό και αναχώρηση για το Τσέσκι 

Κρούμλοβ, 170 χλμ. νότια της Πράγας, στο 
δεύτερο πιο δημοφιλή προορισμό της Τσεχίας. 
Η διαδρομή μας περνάει από την εξοχή της 
ανατολικής Βοημίας, από γραφικά χωριά και 
λίμνες και καταλήγει στη Νότια Τσεχία κοντά 
στα σύνορα με την Αυστρία. Η μεσαιωνική 
πόλη του Κρούμλοβ περικυκλώνεται από 
τους μαιάνδρους που σχηματίζει ο ποταμός 
Μολδάβας και πηγάζει από την περιοχή. 
Πάνω από την πόλη υψώνεται το επιβλητικό 
σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, η 
οποία ήταν κάποτε έδρα της πιο δυνατής 
οικογένειας, του οίκου του Rosenberg και 
σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά 
μνημεία στην Ευρώπη. Το θέατρο του 
κάστρου, μοναδικής ομορφιάς, είναι το 
παλαιότερο κτίσμα του είδους του στον κόσμο 
και διατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση μαζί με 
τα μπαρόκ κοστούμια, τη σκηνή και τη σχετική 
τεχνολογία. Το κομψό Δημαρχείο 
αναγεννησιακού ρυθμού, η Εκκλησία του 
Αγίου Βίτου και οι Μπαρόκ Κήποι του είναι 
πραγματικά στολίδια υψηλής αρχιτεκτονικής. 
Η γοητεία τους βρίσκεται στην αυθεντική 
εμφάνιση τους που διατηρείται ανεπηρέαστη 
στο διάβα των αιώνων. Ελεύθερος χρόνος και 
επιστροφή στην Πράγα, στο ξενοδοχείο μας. 

5Η  Ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ  ΒΑΡΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην όμορφη λουτρόπολη, το 

Κάρλοβυ Βάρι, που ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, δάση και 
χωριά περνούν από τα μάτια μας στη διαδρομή σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η 
πανέμορφη λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά και τα 
υπέροχα κτίρια. Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 



www.acropolistravel.gr  
 facebook: acropolis travel 

e-mail: info@acropolistravel.gr  
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9 – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

  ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους 

Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.   

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Πράγα-Αθήνα με την Aegean 
Airlines.  
Φόροι Αεροδρομίων & 1 αποσκευή 23 κιλών ανά άτομο.  
Mεταφορές από και προς  αεροδρόμιο. 
4 Διανυκτερεύσεις στην Πράγα στο HOTEL DIPLOMAT 4 * Sup. 
Τέσσερα πρωινά & τρία γεύματα. 
Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα (περιλαμβάνει το 1 γεύμα). 
Ξενάγηση στην παλιά πόλη της Πράγας. 
Ξενάγηση στο Κάστρο της Πράγας. 
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρι. 
Ολοήμερη εκδρομή στο Τσέσκι  Κρουμλόβ. 
Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου. 
Ασφάλιση αστικής ευθύνης. 
Φ.Π.Α.   

Για περιορισμένο αριθμό ατόμων  
& προκαταβολή έως 31/7/19 

ΤΙΜΗ: 685€  

http://www.acropolistravel.gr/

