ΒΕΡΟΛΙΝΟ - Π Ρ Α Γ Α
3+1 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ-ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ-ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
ΔΡΕΣΔΗ – ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ANAX.

3+1 ΗΜΕΡΕΣ : 20 – 23.12

1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση ΜΕ RYANNAIR στις 10:45 για Βερολίνο. Αφιξη στις 12:45 και ξεκινάμε την σημερινή μας ξενάγηση στο
Βερολινο, όπου θα γνωρίσουμε την σύγχρονη άλλα και παλαιά ιστορία μίας πόλης – σύμβολο που μέχρι το 1989 ήταν χωρισμένη στα δύο από το
περίφημο “Τείχος του Αίσχους”. Πρώτη μας στάση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Πύλη του Βραδεμβούργου που αποτελεί και το έμβλημα της
πόλης. Βλέπουμε τα τελευταία 120 μέτρα του τείχους που διχοτομούσε την πρωτεύουσα, το πλέον ιστορικό σημείο ελέγχου ΤΣΑΡΛΙ (και πρώην έδρα της
Γκεστάπο), την λεωφόρο Ούντερ Ντέν Λίντεν, το Δημαρχείο, την εκκλησία Νικολάι, το πλήρως ανακαινισμένο Ράιχσταγκ. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία
να περιηγηθούμε στην “Λεωφόρο των Ηγεμόνων” την πασίγνωστη Κουρφίρστενταμ (Kourfoursterdam) και θα θαυμάσουμε από κοντά την καινούργια
πλατεία Πότσνταμερ με τα εντυπωσιακά κτίρια και τις πολυτελείς κατασκευές, όλα κτισμένα μετά την πτώση του Τείχους. Επισκεπτόμαστε επίσης το
μοναδικό μουσείο της Περγάμου, της περίφημης ελληνικής αποικίας στη Μ.Ασία, όπου βρίσκεται η Πύλη της Αγοράς της Μιλήτου και ο Βωμός της
Περγάμου, μοναδικό ελληνικό Αριστούργημα του 2ου αιώνα π.χ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ : ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΔΡΕΣΔΗ – ΠΡΑΓΑ
Πρωινό χρονος ελευθερος και το μεσημερι 13:00 ξεκιναμε για την πανέμορφη πόλη της Δρέσδης (148χλμ.). Στην έδρα των πριγκιπάτων της Σαξονίας
θα θαυμάσουμε το παλάτι Ζσιγκερ, την Όπερα, το πανεπιστήμιο, και τον καθεδρικό ναό. Απολαύστε την μοναδική θέα του ποταμού Έλβα από το
μεγαλύτερο μπαλκόνι της κεντρικής Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το Βερολίνο. Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος. Διασχίστε με τα πόδια την Under den Linden, τη λεωφόρο με τα ωραιότερα μπαρόκ και νεοκλασικά κτήρια της πόλης. Στην Αλεξάντερ Πλάτς
ανεβείτε στον Πύργο της Τηλεόρασης (365 μ.), να δείτε πανοραμικά την πόλη, και μην παραλείψετε να ανεβείτε ή να γευματίσετε στον γυάλινο θόλο του
Ραιχσταντ, του κοινοβουλίου της Γερμανίας. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε κάποια από τα πολύ αξιόλογα μουσεία της πόλης, είτε να κάνετε βόλτες
και ψώνια στο εμπορικό κέντρο, στα γνωστά πολυκαταστήματα KadeWe και Gallery La Fayette. Συνεχιζουμε για Πραγα. Τακτοποιηση στο ξενοδοχειο.
Δειπνο, διανυκτέρευση.

3η ΜΕΡΑ : ΠΡΑΓΑ–ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ–ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ - ΜΑΛΑ ΣΤΡΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΡΕ ΜΕΣΤΟ (ΜΙΚΡΗ
& ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ)
Πρωινό και επίσκεψη στην Καστρούπολη (Χράτσανυ), την Ακρόπολη της Πράγας, μία πόλη μέσα στην πόλη που απλώνεται πάνω στον βράχο της
Μάλα Στράνα. Μεταξύ άλλων θα δούμε: Το Μοναστήρι Στράχοφ, το Λορέττο, τον Γοτθικό Καθεδρικό ναό του Αγ. Βίττου, με το Μαυσωλείο των Βοημών
Βασιλέων, το θησαυροφυλάκιο του Στέμματος και τα φανταστικά βιτρώ, το χρυσό δρομάκι ή δρόμο των Αλχημιστών και τέλος τον πύργο του Ιππότη
Ντάλιμπορ, απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα της παραμυθένιας αυτής πόλης. Το μεσημέρι επιβίβαση στο καραβάκι για μια όμορφη κρουαζιέρα
στον Μολδάβα (περίπου μιας ώρας). Στην συνεχρεια ακολουθηστε τον αρχηγό σας στο σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, στην Μικρή
πόλη (Μάλα Στράνα) και την Παλιά πόλη (Στάρε Μέστο). Θα περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά
δρομάκια της “Βασιλικής οδού” ως την πλατεία της Παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο Αστρονομικό Ρολόι. Θα καταλήξουμε μεταξύ άλλων
στο “Ομπέσνι Ντούμ”, δημιουργία των σημαντικότερων Αρχιτεκτόνων, γλυπτών και ζωγράφων του 19ου αιώνα. Το απόγευμα στη διάθεσή σας. Σας
προτείνουμε να παρακολουθήσετε παραστάσεις Μαύρου Θεάτρου ή Όπερας. Διανυκτέρευση.

4η ΜΕΡΑ : ΠΡΑΓΑ – ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση νωρις το πρωι για Αθήνα.

TIMH KAT΄ ATOMO

3+1 μερες

ΑΝΑΧΩΡΗΣH :

20-23.12

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

99,00 €

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

99,00 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

199,00 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :









Αεροπορικά εισιτήρια με χειραποσκευή
Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελές πούλμαν
Διαμονή σε ξενοδοχείο 3* ή 4* με πρωινό
ΔΩΡΟ μίνι-κρουαζιέρα στον Μολδάβα
ΔΩΡΟ 2 δείπνα ή γεύματα
ΔΩΡΟ Εκδρομή στη Δρέσδη
Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός – αρχηγός
Ασφάλεία αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων € 145
 Δημοτικοι φοροι & ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες
αποσκευών
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
 Απαραίτητα νέα διαβατήρια ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες
 Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων, ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του
προγράμματος.Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ RYANNAIR & GO TO SKY
20.12 ATH-BERLIN 10:45-12:45
23.12 PRAGUE-ATH

06:30-10:00

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ HTL Holiday Inn Express City Center
ΠΡΑΓΑ
HTL Congress Olympik

