
ΠράγαΠράγα -- ΚάρλοβυΚάρλοβυ ΒάρυΒάρυ
((ΤσέσκυΤσέσκυ ΚρουμλόβΚρουμλόβ))

ΔιαμονήΔιαμονή στοστο πολυτελέςπολυτελές ξενοδοχείοξενοδοχείο



FOURFOUR SEASONSSEASONS PRAGUEPRAGUE 5*5*

ΣτηνΣτην καρδιάκαρδιά τηςτης ""ΧρυσήςΧρυσής ΠόληςΠόλης""

ΔίπλαΔίπλα στηνστην ΓέφυραΓέφυρα τουτου ΚαρόλουΚαρόλου!!

MANESSISMANESSIS COLLECTIONCOLLECTION

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την "Χρυσή
Πόλη των 100 Πύργων", την Πράγα. Άφιξη και περιπατητική
ξενάγηση στην Παλιά Πόλη (Stare Mesto), η οποία θα σας 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 να "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). Τακτοποίηση στο



πολυτελές ξενοδοχείο FOUR SEASONS PRAGUE 5* (https://www.fourseasons.com/prague/), στην καρδιά της
πόλης, δίπλα στην Γέφυρα του Καρόλου και με θέα στο Κάστρο! Το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο θα σας συνδέσει με
το πιο αυθεντικό πρόσωπο της Πράγας, "γεμίζοντας" τις μέρες σας με μουσική, τέχνη και μοναδικές εμπειρίες! Μετά
από μια μέρα γεμάτη δραστηριότητες στην ιστορική αυτή πόλη, αποτελεί τον ιδανικό τόπο για να χαλαρώσετε και να
απολαύσετε τη διαμονή σας. Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και να
απολαύσετε τον καφέ σας σε κάποιο από τα πανέμορφα στέκια της. 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 Σμέτανα Χολ (Smetana
Hall). Μην παραλείψετε βεβαίως να επισκεφθείτε και την περίφημη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, να
αγοράσετε καλόγουστα αναμνηστικά και στολίδια, να δοκιμάσετε τοπικές λιχουδιές και να απολαύσετε την
εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών.

2η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση Καστρούπολης
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας
ξενάγησης θα επισκεφθούμε την
Καστρούπολη, όπου θα δούμε το
εντυπωσιακό κάστρο Χρατσάνι, τον ναό του
Αγίου Βίτου, το παλάτι, το χρυσό δρομάκι των
αλχημιστών και το περίφημο Λορέττο.
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 - ή
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 ποταμού Τέπλα και τα υπέροχα

https://www.fourseasons.com/prague/


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 18ου αιώνα.
Επιστροφή στην Πράγα. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Πράγα (Προαιρετική εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλόβ)
Σήμερα θα απολαύσουμε μια ολοήμερη προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) στα νότια της Πράγας, όπου θα
θαυμάσουμε το μεσαιωνικό διαμάντι της Τσεχίας, την πανέμορφη καστροπολιτεία Τσέσκυ Κρουμλόβ (Český
Krumlov, 170 χιλιόμετρα) - ονομασία που προέρχεται από το λατινικό Κρουμνάου ή την αρχαία γερμανική
Κρουμπενόουε. Κτισμένο γύρω στο 1250 σε μια μαγευτική τοποθεσία στην καμπή του Μολδάβα, το κάστρο - το
οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Βοημίας - κατοικείτο μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Το 1950 περιήλθε στο
τσέχικο κράτος και ανακηρύχθηκε Εθνικό Μνημείο. Αργότερα συμπεριελήφθη στον κατάλογο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Φθάνοντας, θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά του, όπως την πλατεία
της παλιάς πόλης, την εκκλησία του Αγίου Βίτου κ.ά. και θα καταλήξουμε σε ένα από τα ψηλότερα σημεία του, για
να απολαύσουμε την εκπληκτική θέα. Εδώ, θα βρείτε καταστήματα με ωραιότατα χειροτεχνήματα, ξυλόγλυπτα,
γυάλινα ή κρυστάλλινα αντικείμενα. Επιστροφή στην Πράγα. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.

ΣημειώσειςΣημειώσεις:: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να

παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Το 4ήμερο πρόγραμμα έχει μία διανυκτέρευση λιγότερη •Τελικό πρόγραμμα

με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:: 23,23, 24,24, 3030 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου,, 22 ΙανουαρίουΙανουαρίου 55 μέρεςμέρες

2424 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου,, 66 ΙανουαρίουΙανουαρίου 44 μέρεςμέρες

ΤιμήΤιμή κατ΄κατ΄ άτομοάτομο
FourFour SeasonsSeasons 5*5*

23, 24/12
55 μέρεςμέρες

24/12
44 μέρεςμέρες

30/12
55 μέρεςμέρες

02/01
55 μέρεςμέρες

06/01
44 μέρεςμέρες

Δίκλινο 1160 990 1375 960 830

3ο άτομο έως 12 ετών 990 890 1215 815 730

Μονόκλινο 1760 1425 2195 1350 1130

Φόροι αεροδρομίων , επίναυλοι καυσίμων , φόροι πόλεων , αχθοφορικά : + € 200
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Περιλαμβάνονται

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο FOUR SEASONS PRAGUE 5*
Extra παροχές: δωρεάν wi-fi, δωρεάν πρόσβαση στο Γυμναστήριο, στην πισίνα, την σάουνα και στο

ατμόλουτρο/χαμάμ, υπηρεσία καθαριότητας δύο φορές την ημέρα, δωρεάν εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό στα

υπνοδωμάτια

Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Μεταφορές από το αεροδρόμιο της Πράγας στο ξενοδοχείο και αντίστροφα

Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με Ελληνόφωνο ξεναγό
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών



Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται

Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και

λοιπά αξιοθέατα

Ποτά, φιλοδωρήματα,

αχθοφορικά στα ξενοδοχεία

Ό,τι δεν αναγράφεται στο

πρόγραμμα ή αναγράφεται ως

προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΠτήσειςΠτήσεις ΠρογράμματοςΠρογράμματος
A3 23/12 ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΓΑ A3 864 09:25 - 11:05 27/12 ΠΡΑΓΑ ΑΘΗΝΑ A3 867 16:50 - 20:30
A3 23/12 ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΓΑ A3 866 14:25-16:05 27/12 ΠΡΑΓΑ ΑΘΗΝΑ A3 865 11:50 - 15:30
A3 24/12 ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΓΑ A3 864 09:25 - 11:05 27/12 ΠΡΑΓΑ ΑΘΗΝΑ A3 867 16:50 - 20:30
A3 24/12 ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΓΑ A3 864 09:25 - 11:05 28/12 ΠΡΑΓΑ ΑΘΗΝΑ A3 865 11:50 - 15:30
A3 30/12 ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΓΑ A3 864 09:25 - 11:05 03/01 ΠΡΑΓΑ ΑΘΗΝΑ A3 867 16:50 - 20:30
A3 02/01 ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΓΑ A3 864 09:25 - 11:05 06/01 ΠΡΑΓΑ ΑΘΗΝΑ A3 865 11:50 - 15:30

FourFour SeasonsSeasons 5*5*











1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για το διάστημα 28/02/2021-28/02/2022, με το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO &

INTERAMERICAN, ισχύουν τα εξής:

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Απώλεια Ζωής από ατύχημα έως 40.000€

2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα έως 10.000€ & Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % X

έως 10.000€.

3. Ιατροφαρμακευτικές εξωνοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€.

4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€.

5α. Έξοδα αποστολής φαρμάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.

5β. Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€.

6. Έξοδα επαναπατρισμού συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, έως 10.000€. Καλύπτονται και τα

έξοδα έως Β΄ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί.

7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην οργανωμένη εκδρομή με
Group, λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου

έως Β΄ βαθμού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή Δημόσιο Νοσοκομείο έως

1500€ (Εξαιρούνται αποζημιώσεις με βεβαιώσεις από ιδιώτες Γιατρούς).

8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 5.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του

ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή θανάτου σε μέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι,

αδέλφια) στην Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη.

9. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα (έως 30 ημέρες) κατ’ άτομο 100€.

10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαμονής-μεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω

των 4 ωρών έως 500€.

11. Απώλεια Αποσκευών από δημόσιο μεταφορικό μέσο.

Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 700€.

Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€.

12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1500€.
13. Έξοδα για νομική υποστήριξη έως 3.000€.

14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως 450€).

15. Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 8.500€.

16. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα έως

10.000€ / 10.000€ / 10.000€.

** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατομικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιμοκατάλογος,
με τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.



2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1α. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.
1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών ισχύουν τα εξής:
- Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο.

- Απώλεια αποσκευών.

- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη.

- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών.

- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα

υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.

- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή
λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε
συμβάν αφορά τον ίδιο.
- Θάνατος από ατύχημα.

- Μόνιμη Ολική ανικανότητα από ατύχημα.

- Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά άτομο.

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δεν

προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού.

3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών παραστατικών
ή, εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας.

4. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών καθώς και των εξόδων
επαναπατρισμού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.

5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για τα νοσοκομειακά-
εξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό.

6. Ως προϋποθέσεις για την αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας, ορίζονται οι
κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις:
- Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση.

- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθημερόν νοσηλεία για επεμβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική

κλινική & κρατικό νοσοκομείο.

- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής
κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου.

- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί από την 30η μέρα της προγραμματισμένης αναχώρησης έως την ημέρα αναχώρησης.

- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζημιώσεως, απαιτήσεις με γνωματεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτη ιατρό.

7. Για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την
έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που
επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις
περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με
κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς


