
 

ΠΡΑΓΑ – ΒΟΤΔΑΠΔΣΗ - ΒΙΔΝΝΗ 

ΜΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΝΑΤΛΩΜΔΝΗ ΠΣΗΗ  

1o ΔΔΚΑΠΔΝΘΗΜΔΡΟ ΥΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 

5 μύυςεπ /6 ημέοεπ  

 

1η Μέρα: Πράγα/ Ξεμάγηση Παλιά πόλη 

Αναχώρθςθ από Κριτθ νωρίσ το πρωί για τθν πόλθ – μουςείο τθν Πράγα, πρωτεφουςα τθσ Σςεχίασ με απευκείασ 
ναυλωμζνθ πτιςθ. Άφιξθ, γνωριμία με το τοπικό μασ αντιπρόςωπο και άμεςθ επιβίβαςθ ςτα λεωφορεία για να 
ξεκινιςουμε το πρόγραμμά μασ με τθν ξενάγθςθ ςτο ςθμαντικότερο αρχιτεκτονικό μνθμείο τθσ Ευρώπθσ, ςτθν 
Μικρι πόλθ ( Μάλα τράνα) και τθν Παλιά πόλθ (τάρε Μζςτο). Θα επιςκεφτοφμε ανταλλακτιριο ςυναλλάγματοσ 
με πολφ καλοφσ όρουσ. Θα περπατιςουμε από τθν γραφικι γοτκικι Γζφυρα του Καρόλου μζςα από τα μεςαιωνικά 
δρομάκια τθσ «Βαςιλικισ  οδοφ» ωσ τθν πλατεία τθσ Παλιάσ Πόλθσ με το Δθμαρχείο και το φθμιςμζνο Αςτρονομικό 
Ρολόι. Θα καταλιξουμε μεταξφ άλλων ςτο «Ομπζςνι Ντουμ» δθμιουργία των ςθμαντικότερων Αρχιτεκτόνων, 
γλυπτών και ηωγράφων του 19ου αι. μεταφορά ςτο ξενοδοχείο, τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια μασ, μεςθμεριανό 
φαγθτό και χρόνοσ για ξεκοφραςθ. Βραδινι μεταφορά ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 
Διανυκτζρευςθ. 
 
2η Μέρα: Πράγα / ολοήμερη εκδρομή στη Δρέσδη / 120 υλμ o/w   

  

Ποωιμό ρςξ νεμξδξυείξ και αμαυώοηρη ςξ ποωί για ςημ πόλη ςηπ Δοέρδηπ. Μια πόλη η ξπξία ποξρτέοει μεγάλη πξικιλία 

ιρςξοικώμ κςιοίωμ μεοικά από ςα ξπξία είμαι ςξ Dresden Zwinger,   η εκκληρία Frauenkirche, η όπεοα Semper. Άτινη εκεί, 

νεμάγηρη και υοόμξπ ελεύθεοξπ για    μια βόλςα ρςημ πόλη. Αογά ςξ απόγεσμα επιρςοξτή ρςημ Ποάγα,  ταγηςό ρςξ 

νεμξδξυείξ.  Βοαδιμή μεςατξοά ρςξ κέμςοξ ςηπ πόληπ. Έπειςα επιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. Διαμσκςέοεσρη. 
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3η Μέρα Πράγα  Ολοήμερη εκδρομή στο Cesky Krumlov 140 υλμ o/w 

   

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο, και αναχώρθςθ για τθν ολοιμερθ εκδρομι ςτο Cesky  Krumlov  μια από τισ ωραιότερεσ  πόλεισ τθσ 

Βοθμίασ. Θα ξεναγθκοφμε ςτθν πόλθ    και χρόνοσ ελεφκεροσ. Σο απόγευμα  αναχώρθςθ και επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο,  

φαγθτό ςτο ξενοδοχείο.  Βραδινι μεταφορά ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Ζπειτα επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 

 
4η Μέρα: Πράγα / μέσω Βιέμμης 250 υλμ /ow   - ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 243 χλμ /ow 

Πρωινό και το επιβιβαηόμαςτε ςτα λεωφορεία με προοριςμό τθν όμορφθ  
πόλθ τθσ Βιζννθσ. (διαδρομι περίπου 4ώρεσ με ςτάςεισ) . Άφιξη και 
ξεκινάμε το πρόγραμμα μασ με τθν περιιγθςθ πόλεωσ αρχίηοντασ από τα 
ανάκτορα του ζνμπρουν και τθ κερινι κατοικία τθσ Μαρίασ  Θθρεςίασ. 
Κατόπιν κα δοφμε τθν Όπερα, το Κοινοβοφλιο, το Εκνικό  Θζατρο, το 
Δθμαρχείο, ενώ  περνώντασ τθν πφλθ του Φραγκίςκου Ιωςιφ με το 
Μνθμείο του Αγνώςτου ςτρατιώτθ, κα βρεκοφμε ςτθν καρδιά τθσ πόλθσ   
με Σον πολυςφχναςτο εμπορικό πεηόδρομο τθσ Κερτνερςτράςε και τον 
εντυπωςιακό κακεδρικό ναό    του Αγίου τεφάνου. Αναχώρηση για το 
ξενοδοχείο μασ ςτθν Βουδαπζςτθ.  Διανυκτζρευςθ . 

5η Μέρα: ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ – ξενάγηση πόλεως 
 

 

 

 

 

 

Πρωινό και  επιβίβαση στα λεωφορεία για την όμορφη πόλη της Βουδαπέστης , για να αρχίσουμε την ξενάγηση 

από την Πλατεία Ηρώων όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. τη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Ναό 

του Αγ. τεφάνου , την λεωφόρο Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα της κτίρια, το ογκώδες 
Μπαρόκ Κοινοβούλιο, τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. τη συνέχεια θα περάσουμε στη 

Βούδα όπου θα δούμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον Πύργο των 

Χαράδων, τον Γοτθικό Ναό Ματύας όπου εστέφοντο παλιά οι Ούγγροι Βασιλείς. Από τον λόφο Γκέλλερτ θα 
θαυμάσουμε πανοραμικά τις δυο πόλεις. Φρόνος ελεύθερος , έπειτα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας τακτοποίηση 

στα δωμάτια μας  Διανυκτέρευση. 
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6η Μέρα: ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ - ΝΗΙ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ– ΠΣΗΗ ΔΠΙΣΡΟΦΗ  

  
 Πρωινό και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας για το Νησί της Μαργαρίτας το οποίο και θα το 

περπατήσουμε βρίσκεται στον ποταμό Δούναβη τμήμα της πόλης της Βουδαπέστης. Έχει μήκος 2,5 χλμ. 

πλάτος 500 μέτρα, και καταλαμβάνει 238 στρέμματα. Ελεύθερος χρόνος  και αναχώρηση για την μεταφορά 

στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.  

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Αεροπορικά εισιτήρια  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  –ΠΡΑΓΑ /ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ με απευθείας ναυλωμένη πτήση 

τσάρτερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών  

 Υόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων  

 Βαλίτσα 20 κιλών και χειραποσκευή 5 κιλά  

 3 Διαμονές στο ξενοδοχείο HOTEL OLYMPIK CONGRESS 4**** or SIMILAR  με πρωινό σε τετράκλινο-

τρίκλινο δωμάτιο για τους μαθητές & μονόκλινα δωμάτια για τους συνόδους καθηγητές.  

 2 Διαμονές στο ξενοδοχείο ΗUNGARIAN CITY CENTER 4*  or  DANUBIUS ARENA 4* or SIMILAR  με 

πρωινό σε δίκλινο - τρίκλινο δωμάτιο για τους μαθητές & μονόκλινα δωμάτια για τους συνόδους καθηγητές 

 5 φαγητά στο σύνολο της διαμονής σας στο ξενοδοχείο ανάλογα το πρόγραμμα της μέρας ( ημιδιατροφή σε 

μπουφέ )  

 Ξενάγηση στην πόλη της Πράγας ( παλιά πόλη ) 

 έμπειρο ελληνόφωνο αρχηγό – συνοδό  καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής  

 Ολοήμερη εκδρομή στο Cesky Krumlov 

 1 Ολοήμερη εκδρομή στην Δρέσδη 

 Ξενάγηση στην Βουδαπέστη 

 Επίσκεψη στο Νησί της Μαργαρίτας  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης για τους μαθητές και τους συνόδους τους. 

 Μεταφορές καθημερινά όπως απαιτεί το πρόγραμμα ανά ημέρα με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν  

 Μεταφορά από / προς αεροδρόμιο και από / προς το σχολείο   

 5 Βραδινές μεταφορές από το ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης και αντίστροφα  

 Δωρεάν συνοδοί-καθηγητές  

 Και ότι άλλο αναφέρετε στην προκήρυξή σας 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα, ιστορικούς χώρους και όπου αλλού απαιτούνται 

 Ότι αναφέρεται σαν προτεινόμενο ή προαιρετικό 

 Υιλοδωρήματα / αχθοφορικά κτλ 

 Ποτά στα  γεύματα / δείπνα 

 1 επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο  
 

Σιμές: Το άηομο ζε ξενοδοχείο  4* είναι 519€  
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- Δυνατότητα τροποποίηση του προγράμματος συμφωνά με τις επιθυμίες του 

γκρουπ 

- ε περίπτωση ματαίωσης των εκδρομών λόγω εκτάκτων συνθηκών και για λόγους 

μη υπαιτιότητας του σχολείου τηρούνται κατά περίπτωση ότι ορίζουν οι διεθνείς 

συνθήκες του Μόντρεαλ και αναπροσαρμόζεται η ροή εκτέλεσης του 
προγράμματος πάντα προς όφελος των μαθητών. 
 

ΠΡΟΟΧΗ! * ΑΠΑΡΑΛΣΘΣΟ ΓΛΑ ΣΟ ΣΑΞΛΔΛ Α ΕΛΝΑΛ Θ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ Ι ΣΟ ΔΛΑΒΑΣΘΡΛΟ ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ. 

ΠΡΕΠΕΛ ΝΑ ΣΟ ΔΕΛΞΕΣΕ ΣΟ ΓΡΑΦΕΛΟ ΣΟ ΟΠΟΛΟ ΚΑΝΕΣΕ ΣΘΝ ΚΡΑΣΘΘ ΚΛ ΟΡΛΗΕΣΑΛ ΤΠΕΤΚΤΝΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΚΡΑΣΘΘ ΑΤΣΘ ΚΛ 

ΟΧΛ Ο ΔΛΟΡΓΑΝΩΣΘ ΣΟΤ ΣΑΞΛΔΛΟΤ ****ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΧΤΟΤΝ ΜΟΝΟ ΓΛΑ ΖΛΛΘΝΕ ΤΠΘΚΟΟΤ. ΟΠΟΛΑΔΘΠΟΣΕ  

ΠΕΛΑΣΘ ΑΛΛΘ ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ ΕΠΛΚΤΜΕΛ ΝΑ ΣΑΞΛΔΕΨΕΛ ΜΑΗΛ ΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΝΘΜΕΡΩΝΕΛ ΣΟ ΣΑΞΛΔΛΩΣΛΚΟ ΓΡΑΦΕΛΟ. 

Ε ΔΛΑΦΟΡΕΣΛΚΘ ΠΕΡΛΠΣΩΘ ΣΟ ΓΡΑΦΕΛΟ ΔΕΝ ΦΕΡΕΛ ΚΑΜΛΑ ΕΤΚΤΝΘ. 

* ΕΛΝΑΛ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΧΕΣΕ ΣΘΝ ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΛΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΦΑΛΛΣΛΚΟ ΦΟΡΕΑ Α. 
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