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Ατομικό Ταξίδι στην Χρυσή Πόλη ……. Την Πράγα  
 
Η Πράγα, η "χρυσή πόλη" ή «μητέρα των πόλεων», όπως την αποκαλούν συχνά, είναι η πρωτεύουσα και 
μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας. Ένα μείγμα γοτθικής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής, χτισμένη στις όχθες του  
ποταμού Μολδάβα. Αποτελεί ένα κόσμημα βγαλμένο από το παρελθόν καθώς από τους  δύο παγκόσμιους 
πολέμους έμεινε σχεδόν άθιχτη.  
Πρωτοκατοικήθηκε περίπου  το 700μ.χ αλλά ξεχώρισε τον 14ο αιώνα και για τους επόμενους 2 αιώνες ως 
εμπορικός κόμβος της Κεντρικής Ευρώπης. Εκείνη την περίοδο χτίστηκαν αρκετά από τα σημερινά αξιοθέατα  , 
όπως η γέφυρα του Καρόλου που τότε ήταν η μεγαλύτερη σε ολόκληρη την μεσαιωνική Ευρώπη , ο Καθεδρικός 
του Αγίου Βίτου και ένα από τα παλιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, το πανεπιστήμιο του Καρόλου. ‘Άλλωστε 
από το 1992, το ιστορικό κέντρο της Πράγας ανήκει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. Στην νεότερη ιστορία η Πράγα έζησε διάφορες εποχές. Πολλοί θα  γνωρίζουν και την «βελούδινη 
επανάσταση» το 1968. Τα τελευταία χρόνια η Πράγα γνώρισε και με την  βοήθεια της τουριστικής «έκρηξης» 
σημαντική ανάπτυξη και σήμερα αποτελεί ένα οικονομικό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο. Η σημαντική 
πολιτιστική κληρονομιά (Κάφκα, Μούχα, Σμέτανα), τα jazz club, το μαύρο θέατρο, τα caffe όπου σύχναζαν οι 
διανοούμενοι των αρχών του προηγούμενου αιώνα και η αύρα μιας άλλης εποχής που αποπνέει τοποθετούν 
την Πράγα ανάμεσα στις πιο ατμοσφαιρικές και δημοφιλείς  ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 
 
Τι μπορείτε να κάνετε στην Πράγα 
 
Μαύρο Θέατρο  

Το περίφημο Black light theatre της Πράγας είναι ένα μοναδικό θέαμα στον κόσμο που συνεπαίρνει το κοινό με 
την ομορφιά των εικόνων του, την καλλιτεχνική του αρτιότητα και τη μη-λεκτική δυναμική του. Από την ανυπαρξία 
γεννιέται η κίνηση και η συγκίνηση, με τον χορό να περιγράφει τα ανομολόγητα και να νικά εκκωφαντικά τους 
φυσικούς νόμους και τις λογικές τροχοπέδες του κόσμου μας, κάνοντας τα απίστευτα εντελώς δυνατά.Η 
φαντασία ξυπνά και αναζητεί μορφές που δεν συναντάς στην καθημερινότητα.  
Κρουαζιέρα στον Μολδάβα 

H Πράγα με άλλη ματιά.Με την 2ωρη κροαζιέρα θαυμαστε τις ομορφιές της χρυσής πόλη κατά μήκος του 
ποταμού Μολδάβα.  
Μεσαιωνική Βραδιά 

Πηγαίνοντας 600 χρόνια πίσω στα καπηλειά του μεσαίωνα...με υπόκρουση την κέλτική ζωντανή μουσική, τον 
ρυθμό από τα τύμπανα  και τις γκάιντες θα απολαύσουμε ένα ταξίδι στο μεσαιωνική εποχή. Χαμηλός φωτισμός, 
κεριά, ξύλινο πάγκοι ,προβιές στα καθίσματα... χορευτές με σπαθιά και φωτιές... πλούσιο φαγητό, άφθονη 
μπύρα ή κρασί...      
Εκδρομή στο Καρλοβυ Βάρυ 

Η γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία βρίσκεται 140χλμ από την Πράγα. Γνωστή λόγω των 
ιαματικών πηγών της. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και 
έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. 
Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε  γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο 
Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α.  περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. 
Εκδρομή στο Τσέσκυ Κρούμλοβ  

Σε απόσταση μόλις 180 χ.λ.μ από την Πράγα εκτείνεται μία από τις πιο γοητευτικές πόλεις την Νότιας Βοημίας, 
το λεγόμενο Τσέσκυ Κρούμλοβ. Η μεσαιωνική πόλη του Κρούμλοβ περικυκλώνεται από τους μαιάνδρους που 
σχηματίζει ο ποταμός Μολδάβας ο οποίος πηγάζει από την περιοχή .  



 
 
Είναι μία μικρή πόλη η οποία έχει γίνει γνωστή τόσο για την αναλλοίωτη μεσαιωνική της ατμόσφαιρα όσο και 
για το περίφημο κάστρο του Κρούμλοβ, το οποίο καταχωρήθηκε το 1992 από την Unesco στο κατάλογο 
μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς. . 
 
 
Σημείωση:   
Όλες οι παραπάνω τιμές είναι NET και είναι βασισμένες στον οικονομικότερο ναύλο. Όλα τα ανωτέρω πακέτα 
είναι κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας. 
 
 
Αναχωρήσεις: Ιούλιος-Αύγουστος 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Πράγα – Αθήνα  

• 1 αποσκευή 20 κιλών ανά άτομο. 

• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας. 

• 2,3,5 διανυκτερεύσεις στην Πράγα  ανάλογα το πακέτο της επιλογής σας 

• Πρωινό καθημερινά 

• Ξενάγηση στην παλιά πόλη της Πράγας.   

• Ξενάγηση στο Κάστρο της Πράγας. 

• Ελληνόφωνος  Ξεναγός κατά την διάρκεια της ξενάγησης 

• Ενημερωτικά έντυπα. 

• Φ.Π.Α 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Φόροι αεροδρομίων (150 €). 

• Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα. 

• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

 
 

 

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΜΗ 

3 ΗΜΕΡΕΣ 
4* Ημικεντρικό 

- 
4* Κεντρικό 

 
345 €/άτομο 

- 
365 €/άτομο 

 

4 ΗΜΕΡΕΣ 
4* Ημικεντρικό 

- 
4* Κεντρικό 

 
375 €/άτομο 

- 
415 €/άτομο 

 

6 ΗΜΕΡΕΣ 
4* Ημικεντρικό 

- 
4* Κεντρικό 

 
325 €/άτομο 

- 
475 €/άτομο 

 



 
 
 


