
 

 

 

 
Διάρκεια: 6 ημέρες  
Αναχωρήσεις: 28/04 & 09/06 
 
 

ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ  
 
            Πράγα η «Χρυσή Πόλη των 100 πύργων»  
Είναι πολύ παράξενο πώς αυτή η πόλη προκαλεί ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, ακόμη και στον 
τουρίστα που την επισκέπτεται για πρώτη φορά: αυτό της νοσταλγίας. Είναι παράξενο, γιατί 
υποτίθεται για να νοσταλγήσεις κάτι θα πρέπει κάποτε να το έχεις ζήσει, νιώσει και αγαπήσει . 
Εδώ όμως, η νοσταλγία γεννιέται για την πόλη, καθώς περπατάς για πρώτη φορά στους ξένους 
για σένα δρόμους της. Οι λόγοι για τη «γέννηση» αυτού του συναισθήματος μπορεί να 
κρύβονται σε ένα και μόνο γεγονός: η Πράγα είναι ίσως η μοναδική πόλη στην Ευρώπη που 
μοιάζει με ένα τεράστιο μουσείο και το μουσείο είναι η κατ' εξοχήν κατοικία της μνήμης. 
Μια παραμυθένια πόλη που αξίζει να επισκεφθείς! 
 
            Βιέννη «η πόλη του βαλς & της αρμονίας»  
Μία πόλη με περίτεχνη αρχιτεκτονική , περιτριγυρισμένη από μπαρόκ , αρτ νουβό , νεοκλασικά 
και γοτθικά κτήρια , φημισμένα παλάτια και την υψηλότερη ποιότητα ζωής , αποτελεί πόλο έλξης 
για κάθε ταξιδιώτη. Πανέμορφη, αυτοκρατορική και ρομαντική η πρωτεύουσα της μουσικής του 
Στράους και του Μπετόβεν , δικαίως αποτελεί ένα από τα διαμάντια του Δούναβη στην Κεντρική 
Ευρώπη.   
 

Πρόγραμμα Εκδρομής 
          
1η ημέρα: Αθήνα – Βιέννη – Πράγα – Ξενάγηση στην Παλιά πόλη της Πράγας  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος και πτήση για τη “Χρυσή Πόλη των 100 
Πύργων”, την Πράγα με πτήση της Austrian Airlines μέσω Βιέννης. Άφιξη στην Πράγα και 
θα ακολουθήσει η πεζή ξενάγηση στην παλαιά πόλη της Πράγας, η οποία θα μας μαγέψει 
με την ομορφιά την ατμόσφαιρα που αποπνέει και την απαράμιλλη αρχιτεκτονική της. Θα 
θαυμάσουμε το συγκρότημα κτιρίων που απαρτίζουν το παλιό Δημαρχείο, το αστρονομικό 
ρολόι του 1400 με τους αποστόλους που εμφανίζονται στα μπλε παραθυράκια στο πάνω 
μέρος , τον ύψους 65 μ. Πύργο της Πυρίτιδας , την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, και την 
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου πάνω από τον Μολδάβα με τα 30 αγάλματα. Εν συνεχεία θα 
μεταφερθούμε και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Το υπόλοιπο της 
μέρας είναι στη διάθεσή σας για να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της Πράγας και να 
απολαύσετε τον καφέ σας σε κάποιο από τα πανέμορφα καφέ της πόλης. Αξίζει να 
επισκεφθείτε το Ομπέτσνι Ντουμ, με το χαρακτηριστικό του τρούλο, που χτίστηκε στις 
αρχές του 20ού αιώνα, όπου βρίσκεται και η μεγαλύτερη αίθουσα συναυλιών στην Πράγα, 
Σμετάνα Χολ. Διανυκτέρευση.  
 
     
 



 

 

2η ημέρα: Πράγα – Ξενάγηση Καστρούπολης   
Μπουφέ πρωινό και στην σημερινή μας ξενάγηση της Καστρούπολης, θα θαυμάσουμε το 
εντυπωσιακό κάστρο Χρατσάνι, το ναό του Αγίου Βίτου και το Παλάτι, το χρυσό δρομάκι 
των αλχημιστών και το περίφημο Λορέττο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το υπόλοιπο της 
μέρας είναι στη διάθεσή σας για να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της Πράγας και να 
απολαύσετε τον καφέ σας σε κάποιο από τα πανέμορφα καφέ της πόλης. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε να  παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου Θεάτρου, που στηρίζεται στην 
παντομίμα και τον εκπληκτικό συντονισμό των ηθοποιών του, που θα δείτε μόνο στην 
Πράγα. Εναλλακτικά, μπορείτε να διασκεδάσετε σε κάποιο από τα πολλά τζαζ κλαμπ ή 
μπιραρίες της πόλης. Διανυκτέρευση.  
 
3η ημέρα: Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ  
Μπουφέ πρωινό και αναχωρούμε οδικώς για την πανέμορφη λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ 
(110 χλμ.), πασίγνωστη σε όλον τον κόσμο για τα ιαματικά λουτρά και τις πηγές της. Στην 
ξενάγησή μας, θα εντυπωσιαστούμε από το πράσινο, τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα 
κτίρια αναγεννησιακού στυλ. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη ρώσικη εκκλησία με τους 
χρυσούς τρούλους και το υπέροχο ξενοδοχείο Πουπ του 17ου αιώνα όπου μπορείτε να 
απολαύσετε τον καφέ σας. Για τους λάτρεις των αγορών, στα καταστήματα μπορείτε να 
βρείτε υπέροχα κρύσταλλα , θαυμάσιες πορσελάνες, λινά στους εμπορικούς δρόμους της 
πόλης.  Χρόνος ελεύθερος και αργότερα αναχώρηση για την Πράγα. Διανυκτέρευση.  
          
4η ημέρα: Πράγα – Τσέσκυ Κρουμλόβ – Βιέννη  
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την Βιέννη αφού περάσουμε από το πανέμορφο 
Τσέσκι Κρουμλόβ στα νότια της Τσεχίας όπου θα θαυμάσουμε την καστροπολιτεία του 
Τσέσκι Κρουμλόβ, ονομασία που προέρχεται από το λατινικό Κρουμνάου ή την αρχαία 
γερμανική Κρουμπενόουε. Κτισμένο γύρω στο 1250 σε μια μαγική τοποθεσία στην καμπή 
του ποταμού Βλτάβα το κάστρο κατοικείτο μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Το 1950 
περιήλθε στο τσέχικο κράτος και ανακηρύχθηκε ως εθνικό μνημείο. Αργότερα 
συμπεριελήφθη στη λίστα της UNESCO.  Θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Βίτου και θα 
καταλήξουμε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία της καστρούπολης για να απολαύσουμε τη 
μαγευτική θέα. Θα βρείτε καταστήματα με ωραιότατα χειροτεχνήματα, ξυλόγλυπτα, 
γυάλινα ή κρυστάλλινα αντικείμενα. Για τους λάτρεις των αγορών, στα καταστήματα 
μπορείτε να βρείτε υπέροχα κρύσταλλα, θαυμάσιες πορσελάνες, λινά στους εμπορικούς 
δρόμους της πόλης.  Θα συνεχίσουμε την σημερινή μας ημέρα με τελικό προορισμό την 
πρωτεύουσα της Αυστρίας την Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Εν 
συνεχεία το απόγευμα θα έχουμε την δυνατότητα για μια πρώτη βόλτα και γνωριμία με την 
αυστριακή πρωτεύουσα. Διανυκτέρευση.  
 
5η ημέρα: Βιέννη – Ξενάγηση πόλης & επίσκεψη στα Ανάκτορα του Σενμπρούν  
Μπουφέ πρόγευμα και στην προγραμματισμένη μας ξενάγηση, θα γνωρίσουμε την πόλη 
που γοητεύει πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε από την περίφημη 
κρατική όπερα της Βιέννης, το Δημαρχείο, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, 
το θέατρο της πόλης, το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο με την πλούσια διακοσμημένη 
πρόσοψη, την εντυπωσιακή Βοτιβκίρχε, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ , τον καθεδρικό του Αγ. 
Στεφάνου και η ξενάγησή μας κλείνει με την επίσκεψη στα ανάκτορα Σενμπρούν, όπου θα 
έχετε την ευκαιρία  να περπατήσετε στους κήπους και να επισκεφθείτε τα δωμάτια που 
ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια. Το απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
γνωστό Λούνα - Πάρκ Πράτερ ή να επισκεφθείτε κάποιο από τα φημισμένα καφέ, όπως το 
παραδοσιακό SACHER, με την παγκοσμίως γνωστή σοκολατίνα του και τον μυρωδάτο 
καφέ, το CAFE MOTZART που βρίσκεται στην ίδια θέση από το 1794 κα. Διανυκτέρευση.  
 
           
 



 

 

 
6η ημέρα: Βιεννέζικα Δάση – Λουτρόπολη Μπάτεν – Πτήση για Αθήνα   
Μπουφέ πρόγευμα και την  σημερινή ημέρα θα απολαύσουμε μία εκδρομή στα καταπράσινα 
Δάση της Βιέννης, όπου θα έχουμε την  ευκαιρία να δούμε το κυνηγετικό περίπτερο του 
Μάγιερλινγκ, γνωστό από το ειδύλλιο της Μαρίας Βετσέρα και του πρίγκιπα Ροδόλφου , θα 
επισκεφθούμε το μοναστήρι του Τιμίου σταυρού (Χέιλιγκενκροϊτς) και στάση στη γραφική 
λουτρόπολη του Μπάντεν γνωστή για τις ιαματικές της πηγές. Αργά το απόγευμα θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βιέννης για να πάρουμε την πτήση της επιστροφή μας στην 
Αθήνα.   
 
              
 
 
 
 
 
Περιλαμβάνονται:  

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βιέννη-Πράγα & Βιέννη-Αθήνα με Austrian Airlines  
• Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά & μια χειραποσκευή 8 κιλών ανά άτομο.  
• Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία   
• Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN CONGRESS CENTER 

PRAGUE 4* στην Πράγα   
• Δύο   (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ARCOTEL WIMBERGER 4* στην Βιέννη  
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Μεταφορά από το αεροδρόμιο της Πράγας στο ξενοδοχείο 
• Ξενάγηση της παλιάς πόλης και της Καστρούπολης της Πράγας 
• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ 
• Μεταφορά από την Πράγα στη Βιέννη με επίσκεψη και ξενάγηση στο Τσέσκυ 

Κρουμλόβ 
• Ξενάγηση Βιέννης και ανάκτορα Σονμπρούν. 
• Εκδρομή στα Δάση Βιέννης , Μάγερλινγκ & Μπάντεν 
• Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης για την πτήση της επιστροφής 
• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη Βιέννη & στην Πράγα  
• Φ.Π.Α. 
• Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης & Ταξιδιωτική Ασφάλιση για τους 

εκδρομείς έως 75 ετών 
• Η ειδική ασφάλιση για covid-19 ισχύει για εκδρομείς έως 70 ετών.   

 
Δεν περιλαμβάνονται:  

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων , parking , check points 
( € 270 ανά άτομο )   

• Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους, μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, 
ανάκτορα Σενμπρούν . 

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 
 
 
 
 
 
 
 

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο 
2κλινο 1κλινο Παιδική τιμή 

€ 490 € 680 € 325 



 

 

 
 
 

Πτήσεις με Austrian Airlines  
Διαδρομή  Αναχώρηση  Άφιξη  

28/04 Αθήνα – Βιέννη  06.40 07.55 

28/04 Βιέννη – Πράγα  09.45 10.40 

 03/05 Βιέννη – Αθήνα  22.05 01.10 

Διαδρομή  Αναχώρηση  Άφιξη  

09/06 Αθήνα – Βιέννη  06.40 07.55 

09/06 Βιέννη – Πράγα  09.45 10.40 

 14/06 Βιέννη – Αθήνα  21.40 00.45 

 
 
*** Η είσοδος στους μουσειακούς χώρους εξαρτάται απο την διαθεσιμότητα την στιγμή της 
επίσκεψης, καθότι πλέον δεν επιτρέπονται ομαδικές κρατήσεις και οι επισκέπτες μπαίνουν 
σε ομάδες των 10-15 ατόμων. Για την είσοδο απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
νόσησης, ή εναλλακτικά αρνητικό τέστ covid-19. 
 
 
 
 
 


