
 

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΑ 

5 Ημέρες 
 1η ΗΜΕΡΑ Πτήση για Πράγα – Ξενάγηση Καστρούπολης. 
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και συνεχίζουμε για 
την ξενάγηση μας στην Καστρούπολη όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το 
παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της 
Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του 
Αγίου Νικολάου κ.α..Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ χρόνος ελεύθερος 
στην διάθεση των εκδρομέων. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: Πράγα – Ξενάγηση παλιάς πόλης – Κρουαζιέρα στον Μολδάβα. 
 
Πρωινό και ξεκινάμε με την ξενάγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα 
δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το μεσαιωνικό 
Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή 
συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το 
Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική 
βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής και μετά θα περπατήσουμε στη πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Έπειτα (προαιρετικά) θα 
επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα 
ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα όπου θα θαυμάσουμε την 
μεσαιωνική πόλη, με φωταγωγημένα όλα της τα ιστορικά κτίρια. Έπειτα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: Προαιρετική εκδρομή στη Δρέσδη. 
 
Πρωινό και σήμερα θα αναχωρήσουμε για την «Βενετία του ποταμού Έλβα» την 
πανέμορφη Δρέσδη με μακροχρόνια και λαμπρή ιστορία, η οποία μάλιστα 
αποτελούσε και την έδρα των Σαξόνων βασιλιάδων. Η Δρέσδη για πολλά χρόνια 
ήταν σημείο συνάντησης ζωγράφων και γλυπτών, μουσικών και συγγραφέων. Οι 
όμορφες γέφυρες και τα πλακάκια αναπαριστά την πομπή των Σαξόνων 
κυβερνητών. Φυσικά τα ιστορικά μπαρόκ κτίρια, οι επιβλητικοί ναοί και φυσικά η 
φημισμένη όπερα θα ικανοποιήσουν και τον ποιο απαιτητικό επισκέπτη. Θα 
επισκεφθούμε το βασιλικό συγκρότημα Σβίνγκερ με το παλάτι και τους κήπους 
του, το «τείχος των διαδόχων» που κατασκευάστηκε με 24.000 πορσελάνινα  
σταθμός της επίσκεψης μας θα είναι και μια από τις ποιο παλιές 
χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης (από το 1434), η Στριετζελμαρκτ που η 



 

γιορτινή της ατμόσφαιρα θα ευχαριστήσει μικρούς και μεγάλους. Το απόγευμα 
επιστροφή στη Πράγα. 
 
4η ΗΜΕΡΑ: Πράγα - Προαιρετική Τσέσκυ Κρουμλόβ. 
 
Πρωινό και αναχώρηση για το Τσεσκύ Κρούμλοβ η οποία είναι μια γοητευτική 
πόλη που βρίσκεται 180 χιλιόμετρα από την Πράγα. Η πόλη αυτή είναι από τις 
λίγες που έχουν διατηρήσει τη μεσαιωνική τους φύση. Θα ξεκινήσουμε με την 
περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο το οποίο από το 1992 καταγράφηκε στη λίστα 
της UNESCO καθώς και στην λίστα για την φυσική της κληρονομιά. Θα 
επισκεφτούμε το μεσαιωνικό κάστρο και τη Γοτθική εκκλησία του Αγίου Βίτου 
που οι εσωτερική χώροι τους θα σας ενθουσιάσουν. Το κάστρο έχει στο εσωτερικό 
του ιστορικά αντικείμενα καθώς και γκαλερί με πίνακες ζωγραφικής. Έπειτα θα 
δούμε τον αρχαίο νερόμυλο Krumlov Mill που βρίσκεται πάνω στο ποτάμι με την 
χαρακτηριστική ξύλινη γέφυρα. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για φαγητό  
και καφέ στο ιστορικό κέντρο. Επιστροφή στην Πράγα και στο ξενοδοχείο μας. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι - πτήση επιστροφής. 
 
Πρωινό και στην συνέχεια αναχώρηση για την όμορφη λουτρόπολη, το Κάρλοβι 
Βάρι, που ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, δάση και χωριά 
περνούν από τα μάτια μας στη διαδρομή σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η 
πανέμορφη λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά και 
τα υπέροχα κτίρια. Στην συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής μας. 
 
 


