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ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ 
  

Πράγα: Πρωτεύουσα της Τσεχίας, η ‘‘Χρυσή Πόλη’’ ή ‘‘Πόλη των εκατό πύργων’’ όπως έχει χαρακτηριστεί, 
μοναδική και πολύ καλά διατηρημένη ως σήμερα. Μια μεσαιωνική πόλη, που δημιουργήθηκε από την ένωση 5 
αρχαίων πόλεων. Οι κήποι της και η αρχιτεκτονικής της, η τοποθεσία της πάνω στις πλαγιές και η κουλτούρα 
της, σίγουρα σε προκαλούν να την επισκεφθείς. 
 

Βιέννη: Η Δεύτερη θέση στη λίστα των δέκα καλύτερων πόλεων να ζει κανείς στον κόσμο και πρώτη στην 
Ευρώπη! Μια πόλη ανανεωμένη και αυθόρμητη. Η αυτοκρατορική της παράδοση συνδυάζεται άψογα με τη 
μοντέρνα δημιουργία. Οι επιρροές της Αναγέννησης συναντούν τη σύγχρονη καθημερινότητα και καθιστούν τη 
Βιέννη ως την ωραιότερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς. 
 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Αναχώρηση : 22/12                                                                                                                      5 ημέρες 
1η μέρα, Αθήνα – Βιέννη – Τσέσκυ Κρούμλοβ – Πράγα : Συγκέντρωση  στο αεροδρόμιο και πτήση για 
την αρχοντική πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη. Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη 
δεύτερη ομορφότερη πόλη της Τσεχίας  το Τσέσκυ Κρούμλοβ. Χείμαρροι του ποταμού Μολδάβα τρέχουν σε 
πολλά σημεία αυτής της μεσαιωνικής πόλης η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την 
Ουνέσκο. Θαυμάστε τα καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού κτήρια,  τις εκκλησίες  και τα 
στενά δρομάκια της. Τέλος θα καταλήξουμε στην Πράγα. Άφιξη μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα 
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα, Πράγα (Ξενάγηση Παλιάς Πόλης & Καστρούπολης) :Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση 
μας ξεκινάει  με το μοναστήρι του Στράχοβ  και το Λορέττο ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Πράγας, 
στη  συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική καστρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας που απλώνεται πάνω 
στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στην ‘‘βασιλική’’ 
του Αγ. Γεωργίου. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας με τη συνοικία των Αλχημιστών, του Ροδόλφου με το Χρυσό 
Δρομάκι, πριν περάσουμε στην άλλη πλευρά της πόλης, με τη Μάλα Στράνα, το ναό του Αγ. Νικολάου. Στη 
συνέχεια μέσω της Γέφυρας του Καρόλου,θα καταλήξουμε στη πλατεία της Παλαιάς Πόλης με το Αστρονομικό 
Ρολόι. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση όπερας ή Μαύρου Θεάτρου, στην 
πόλη όπου γεννήθηκε η ιδέα του. Διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα, Πράγα - Βιέννη : Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για να χαρείτε την πανέμορφη πρωτεύουσα , 
περιδιαβαίνοντας το Ιστορικό κέντρο. Αργά το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τη Βιέννη. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Για το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, σας έχουμε πρόταση σε 
συνεννόηση με τον συνοδό σας, για δείπνο συνοδευόμενο από ποτά και μουσική. 
 

4η μέρα, Βιέννη (Ξενάγηση πόλης) : Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας ξεκινάει  με το τα θερινά 
ανάκτορα των Αψβούργων, το Σέμπρουν και στη συνέχεια  θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του 
Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το 
τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα 
καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στην 
Κέρτνερστράσσε, να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και 
διάσημα καφέ της πόλης όπως το  Central Cafe ή το Landtmann Cafe  ή να δειπνήσετε σε ένα παραδοσιακό 
κελάρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

5η μέρα, Βιέννη – Μπρατισλάβα – Βιεννέζικα Δάση – Μπάντεν - Αθήνα : Πρωινό στο ξενοδοχείο μας 
και  στη συνέχεια αναχωρούμε για την  Μπρατισλάβα την πρωτεύουσα της Σλοβακίας όπου θα περιηγηθούμε 
στο Ιστορικό της κέντρο και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το κάστρο της πόλης. Χρόνος  ελεύθερος. 
Κατόπιν θα απολαύσουμε τα περίχωρα της Bιέννης, τα περίφημα Bιεννέζικα Δάση. Πρώτα θα επισκεφθούμε το 
μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού το Xαϊλιγκενκρόιτς. Κατόπιν στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε 
κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα 
Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας 
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με επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν. Χρόνος  ελεύθερος. Αργά το απόγευμα θα 
μεταφερθούμε  στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 
 

 
 
 
 
 
 

Περιλαμβάνονται: 
➢ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις  Αθήνα – Βιέννη - Αθήνα με απευθείας πτήσεις της Aegean 

Airlines 
➢ 2 διαν/σεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο 4*  
➢ 2 διαν/σεις στη Βιέννη σε ξενοδοχείο  4*  
➢ Μπουφέ πρωινό καθημερινά 
➢ Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 
➢ Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία 
➢ Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου μας 
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
➢ Φ.Π.Α.  

 

Δεν περιλαμβάνονται:  
➢ Φόροι αεροδρομίων: € 155 
➢ Είσοδοι μουσείων , ανακτόρων κτλ αξιοθέατα 
➢ Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο  

 

Πτήσεις με AEGEAN AIRLINES 

Διαδρομή Αναχώρηση Άφιξη 

Αθήνα – Βιέννη 07.00 08.20 

Βιέννη – Αθήνα  20.55 00.10* 
 

Σημειώσεις:   
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. 
Ξενοδοχεία: στην Πράγα Diplomat 4* ή παρόμοιο και στην Βιέννη Courtyard by Marriott 4* ή παρόμοιο. 
 
 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 

2κλινο 1κλινο Παιδική τιμή Φόροι Αεροδρομίου 

€ 595 +  € 120 € 495 155€ 


