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ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
05 - 09 MAΪΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 05 – 09 ΜΑΪΟΥ 2019
05/05 (1η ημέρα)


Άφιξη στο αεροδρόμιο της Πράγας



Μεταφορά με λεωφορείο στο ξενοδοχείο και check – in



13:30 Αναχώρηση με το μετρό για ξενάγηση στην πόλη της Πράγας. Περιήγηση στη
Γέφυρα του Καρόλου και στην παλιά πόλη



16:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο



18:00 Δείπνο στο ξενοδοχείο

*

Προτάσεις από την ξεναγό για νυχτερινές δραστηριότητες ή πολιτιστικά δρώμενα εκείνη
την περίοδο στην πόλη

06/05 (2η ημέρα)


08:30 Πρωινό



09:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με το μετρό για ξενάγηση στην Πράγα. Σημεία τα
οποία θα επισκεφθούμε: Prague Castle, Old Royal Palace, St. George’s Basilica, St.
Vitus Cathedral, Golden Lane, Old Castle Stairs



Ελεύθερος χρόνος



Συνέχεια της ξενάγησης σε: Lesser Town, historic city center, Wenceslas Square



Επιστροφή στο ξενοδοχείο



18:00 Δείπνο στο ξενοδοχείο

07/05 (3 η ημέρα)


08:00 Πρωινό



09:00 Αναχώρηση με λεωφορείο για Κάρλοβι Βάρι



11:30 Ξενάγηση με τα πόδια στο κέντρο του Κάρλοβυ Βάρυ



13:30 Γεύμα στο ξενοδοχείο Bellevue



14:30 Επίσκεψη στο Jan Becher Distillery



17:30 Αναχώρηση για Πράγα



20:00 Δείπνο στο ξενοδοχείο

08/05 (4η ημέρα)


08:30 Πρωινό



09:30 Αναχώρηση με το μετρό για ξενάγηση στο λόφο του Vysehrad



14:00 Κρουαζιέρα στον Μολδάβα ποταμό με γεύμα



16:00 Ελεύθερος χρόνος



18:00 Δείπνο στο ξενοδοχείο

09/05 (5η ημέρα)


08:00 Πρωινό



Check out



Αναχώρηση με το λεωφορείο για το αεροδρόμιο της Πράγας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•

Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: Διαμονή με ημιδιατροφή (πρωινό,
βραδινό, και 2 μεσημεριανά γεύματα), όλες οι ξεναγήσεις και τα εισιτήρια αυτών όπου
απαιτείται, μονοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι με γεύμα, οι μετακινήσεις με
λεωφορείο όπου αναφέρεται στο πρόγραμμα, τα εισιτήρια του μετρό για τρεις ημέρες
και το εισιτήριο της κρουαζιέρας με γεύμα εν πλω.

•

Η διαμονή θα είναι στο στρατιωτικό ξενοδοχείο DAP Hotel ***
Διεύθυνση: Vítězné nám. 684/4, 160 00 Praha 6, Τσεχική Δημοκρατία
Τηλέφωνο: 00420 973 211 444
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε περιοχή που έχει supermarkets, φαρμακεία, μπυραρίες
κτλ., ενώ είναι δίπλα σε στάση μετρό που απέχει τρεις μόλις στάσεις από το κέντρο
της πόλης. Εισιτήρια μετρό για όλες τις ημέρες παραμονής σας εκεί θα σας δωθούν
από την ξεναγό κατά την άφιξη σας στο ξενοδοχείο.

•

Όσα αναγράφονται στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται στο κόστος συμμετοχής, παρ’ όλα
αυτά τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε αν δεν το επιθυμείτε κατά τη
διάρκεια της εκδρομής

•

Οι ξεναγήσεις θα είναι με ελληνόφωνο ξεναγό.

DAP Hotel

Πράγα

Κάρλοβυ Βάρυ

Χρυσό σοκάκι της Πράγας

Κρουαζιέρα στον Μολδάβα ποταμό

Αστρονομικό ρολόι Πράγας

Κάστρο της Πράγας

