Πράγα - Βερολίνο
Κάρλοβυ Βάρυ, Δρέσδη, Πότσδαμ, Ανάκτορα Σαν Σουσί
• Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με γεύμα
• Δίωρη Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με γεύμα
• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με γεύμα
• Επίσκεψη στη Δρέσδη
• Είσοδοι στο Μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, Ξενάγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την "Χρυσή Πόλη των 100 Πύργων", την Πράγα, με AEGEAN. Άφιξη
και περιπατητική ξενάγηση στην Παλαιά Πόλη της Πράγας (Stare Mesto), η οποία θα μας μαγέψει με την ομορφιά
της, την ατμόσφαιρα που αποπνέει και την απαράμιλλη αρχιτεκτονική της. Θα θαυμάσουμε το Παλιό Δημαρχείο με
το περίφημο αστρονομικό ρολόι του 15ου αιώνα και τους Δώδεκα Αποστόλους, που "παρελαύνουν" ανά μία ώρα
από τα δύο μικρά μπλε παράθυρα κάτω από τη στέγη του ρολογιού, τον ύψους 65 μέτρων Πύργο της Πυρίτιδας,
την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και την μήκους 620 μέτρων πέτρινη γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα
πάνω από τον ποταμό Μολδάβα (Βλτάβα). Μετά το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο, θα μεταφερθείτε σε ξενοδοχείο
4*. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι στη διάθεσή σας για να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της Πράγας και να
απολαύσετε τον καφέ σας σε κάποιο από τα πανέμορφα στέκια της πόλης. Αξίζει να επισκεφθείτε το Ομπέτσνι
Ντουμ (Obecní dům) με την χαρακτηριστική πρόσοψη και τον τεράστιο τρούλο, που κατασκευάστηκε στις αρχές του
20ού αιώνα, όπου βρίσκεται η σημαντικότερη και μεγαλύτερη αίθουσα συναυλιών της πόλης, η Σμετάνα Χολ
(Smetana Hall), καθώς επίσης και την Χριστουγεννιάτικη αγορά στην κεντρική πλατεία της Πράγας.
2η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση Καστρούπολης, Κρουαζιέρα στον Μολδάβα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα επισκεφθούμε την Καστρούπολη, όπου θα θαυμάσουμε το
εντυπωσιακό κάστρο Χρατσάνι, τον ναό του Αγίου Βίτου, το Παλάτι, το χρυσό δρομάκι των αλχημιστών και το
περίφημο Λορέττο. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια υπέροχη Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, διάρκειας δύο
ωρών με μπουφέ γεύμα, όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τις ομορφιές της Πράγας με έναν εντελώς
διαφορετικό τρόπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Για το βράδυ σας προτείνουμε να
παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου Θεάτρου, που στηρίζεται στην παντομίμα και τον εκπληκτικό
συντονισμό των ηθοποιών - ένα θέαμα που θα δείτε μόνο στην Πράγα. Εναλλακτικά, μπορείτε να διασκεδάσετε σε
κάποιο από τα πολλά τζαζ κλαμπ ή μπιραρίες της πόλης.
3η μέρα: Πράγα, Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινή οδική αναχώρηση για την πανέμορφη λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ (Karlovy Vary/Karlsbad, 110 χιλιόμετρα),
με τις φημισμένες ιαματικές της πηγές. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε "Βασιλική Πόλη" από τον αυτοκράτορα Κάρολο
Δ΄ και έκτοτε καθιερώθηκε ως τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής διάσημοι επισκέπτες του υπήρξαν ο τσάρος Πέτρος ο Μέγας, ο Γκαίτε, ο Πούσκιν, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Βάγκνερ,
ο Μαρξ κ.ά. Στη διάρκεια της ξενάγησής μας θα εντυπωσιαστούμε από το πράσινο της κοιλάδας, τα γάργαρα νερά
του μικρού ποταμού Τέπλα και τα υπέροχα αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια της μεγαλόπρεπης αυτής πόλης.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τη ρώσικη εκκλησία με τους χρυσούς τρούλους και να απολαύσετε τον καφέ σας στο
υπέροχο ξενοδοχείο Πουπ του 17ου αιώνα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και επιστροφή στην Πράγα.
4η μέρα: Πράγα - Δρέσδη - Βερολίνο
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη Δρέσδη, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού
Έλβα. Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος. Αργά το μεσημέρι
αναχώρηση για το Βερολίνο και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4*
(www.courtyard.com).
5η μέρα: Βερολίνο, Ξενάγηση, Μουσείο Περγάμου
Πρωινή ξενάγηση στην γερμανική πρωτεύουσα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την Πύλη του
Βραδεμβούργου (σχέδιο βασισμένο στα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών), το Κοινοβούλιο (Ράιχσταγκ), τη
στήλη της Νίκης, το Δημαρχείο, τμήματα από το πρώην Τείχος του Βερολίνου, την Όπερα κλπ. και θα καταλήξουμε
στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον μουσείο Περγάμου, με μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών αρχαιοτήτων (μεγάλο
μέρος του όμως, είναι κλειστό λόγω ανακαίνισης).
6η μέρα: Βερολίνο, Ανάκτορα Σαν Σουσί, Πότσδαμ

Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό Πότσδαμ και τα περίφημα ανάκτορα Σαν Σουσί. Μέσα σε ένα υπέροχο σκηνικό
από λίμνες και μεγαλειώδεις κήπους, βρίσκονται τα ανάκτορα του Φρειδερίκου Β΄, που σκοπό είχαν να
συναγωνιστούν τις Βερσαλλίες. Επιστροφή στο Βερολίνο και χρόνος ελεύθερος. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε
την καρδιά του νέου Βερολίνου, την πλατεία Πότσδαμ (Potsdam Platz), όπου βρίσκεται το Sony Center με τον
εντυπωσιακό θόλο, το κινηματογραφικό μουσείο με κοστούμια της Μάρλεν Ντίντριχ, το Καζίνο κ.ά.- μια πλατεία που
δεν κοιμάται ποτέ.
7η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN
• Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με Ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο
• Κρουαζιέρα διάρκειας 2 ωρών στον ποταμό Μολδάβα με μπουφέ γεύμα
• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με Ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
• Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός για την ξενάγηση της πόλης, το Σαν Σουσί και το Πότσδαμ
• Είσοδοι στο μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία
και λοιπά αξιοθέατα (πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβάνονται), αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι
αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

