
Θεοφάνεια στην Πράγα 
 
Διάρκεια: 6 μέρες 
 
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways 
2/1 
 
Κατηγορία: Πρωτοχρονιά 2019-20 

 

από €475 

 

 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

2/1 ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΡΑΓΑ CYPRUS AIRWAYS CY 260 23:00 - 01:35  
7/1 ΠΡΑΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑ CYPRUS AIRWAYS  CY 261 02:25 - 06:45  

 
 

Πρόγραμμα 
1η μέρα 02/01: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΡΑΓΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 09:00 το βράδυ και αναχώρηση για την Πράγα. ʼφιξη 
νωρίς τα χαράματα της επόμενης μέρας. Παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα 03/01: ΠΡΑΓΑ 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για ξεκούραση. Το απόγευμα μπορείτε να έχετε μια πρώτη γνωριμία με την 
πανέμορφη Πράγα, να κάνετε τη βόλτα σας στην πλατεία της παλιάς πόλης όπου είναι το Αστρονομικό 
ρολόι και μία από τις μεγαλύτερες Χριστουγεννιάτικες αγορές, και να απολαύσετε το ποτό ή το δείπνο σας 
μέσα σε φανταστική ατμόσφαιρα. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα 04/01: ΠΡΑΓΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση της Πράγας. Θα ξεκινήσουμε από την περιοχή του κάστρου, με 
επισκέψεις στην οδό των Αλχημιστών και στον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. Θα 
περπατήσουμε την ξακουστή πέτρινη Γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα και θα μπούμε στην παλιά 
πόλη, για να θαυμάσουμε τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της. Στην πλατεία της παλιάς πόλης, θα 
δούμε μεταξύ άλλων το Δημαρχείο και το Αστρονομικό ρολόι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα 05/01: ΠΡΑΓΑ –  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για να απολαύσετε το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της πανέμορφης Πράγας, 
της Σταχτοπούτας της Ευρώπης όπως αποκαλείται. Το βράδυ θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα με μπουφέ 
δείπνο στον ποταμό Μολδάβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
5η μέρα 06/01: ΠΡΑΓΑ-ΔΡΕΣΔΗ 

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Γύρω στο μεσημέρι παράδοση δωματίων και αναχώρηση για ολοήμερη 
εκδρομή στη Δρέσδη, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Γερμανίας, που φημίζεται για τις 
Χριστουγεννιάτικες αγορές της. Στη ξενάγηση μας θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό, την 
περίφημη Όπερα της Δρέσδης, το Παλάτι, άλλοτε κατοικία των βασιλιάδων της Σαξονίας, το μπαρόκ 
κτίριο Τζβίνγκερ και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετικό δείπνο και για να κάνετε τα ψώνια 
σας από το γνωστό πολυκατάστημα PRIMARK. Το βράδυ αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Πράγας 
απ’  όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 
 
6η μέρα 07/01: ΠΡΑΓΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ  

Πτήση επιστροφής και άφιξη στη Λάρνακα νωρίς το πρωί γεμάτοι αξέχαστες εικόνες από τη «Χρυσή 
Πόλη» την Πράγα. 
 



 

Τιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

2/1 €475 €595  €475 €379 

 
 

Περιλαμβάνονται 

  

·  
 

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πράγα–Λάρνακα με πτήσεις των Κυπριακών Αερογραμμών. 

·  
 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

·  
 

Μία χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά. 

·  
 

4 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο NH 4* ή παρόμοιο. 

·  
 

Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 

·  
 

Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

·  
 

Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με μπουφέ δείπνο αξίας €35 το άτομο. 

·  
 

Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός στις μετακινήσεις και τις εκδρομές. 

·  
 

Φ.Π.Α. 

 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 

  

·  
 

Φαγητό στο αεροπλάνο. 

·  
 

Αποσκευή μέχρι 23 κιλά €70 το άτομο. 

·  
 

Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

·  
 

Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

·  
 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
 

Σημαντικές Πληροφορίες 

  

·  
 

Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να εκτελεστεί με διαφορετική ροή χωρίς όμως να παραλειφθεί 
οποιαδήποτε υπηρεσία. 

 

 


