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              8 ΗΜΔΡΗ  ΔΚΓΡΟΜΗ 

ONEΙΡΔΜΔΝΗ ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑ  

ΣΗΝ  ΠΡΑΓΑ 
 

ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ - ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ ΠΡΑΓΑ 
- ΑΛΣΜΠΟΤΡΓΚ –ΒΔΝΔΣΙΑ ) 

 

ΑΠΟ  28 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  ΔΩ   4  ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 

 
ΣΡΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΟΜΟΡΦΟΣΔΡΔ ΠΟΛΔΙ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΛΟΤΙΔ Δ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΠΟΤ ΟΔ ΦΟΡΔ ΝΑ ΣΙ ΔΠΙΚΔΦΘΔΙ 

ΚΑΝΔΙ ΓΔΝ ΣΙ ΥΟΡΣΑΙΝΔΙ. ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΥΡΟΝΙΑ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ 
ΚΟΡΤΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΔΩΝ .Η ΔΠΙΒΛΗΣΙΚΗ ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ , Η 

ΓΟΗΣΔΤΣΙΚΗ ΠΡΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΑΡΙΣΟΚΡΑΣΙΚΟ ΑΛΣΜΠΟΤΡΓΚ ΔΙΝΑΙ 
ΑΠΟ ΣΙ ΠΟΛΔΙ ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΙ ΥΟΡΣΑΙΝΔΙ ΚΑΝΔΙ ΜΔ ΜΙΑ ΦΟΡΑ !!!!!  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

27/12/2018 TO ΒΡΑΓΤ ΩΡΑ 19.00  : πγθέληξσζε ησλ εθδξνκέσλ ζην ιηκάλη 

θαη αλαρώξεζε γηα Ηγνπκελίηζα. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε . 

1η ΜΔΡΑ, 28/12/2018,   ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ - ΒΔΝΔΣΙΑ 

πγθέληξσζε ησλ εθδξνκέσλ λσξίο ην πξσί ζην ιηκάλη επηβίβαζε ζην πινίν 

,ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη αλαρώξεζε γηα ηην Βενεηία.. Γηαλπθηέξεπζε ελ 
πισ. 

mailto:Kalami.Corfu@gmail.com


 

 
2Η ΗΜΔΡΑ: 29/12/2018  ΒΔΝΔΣΙΑ – ΑΛΣΜΠΟΤΡΓΚ 

 

 Άθημε ην πξσί ηεο επόκελεο κέξαο ζην ιηκάλη ηεο Βενεηίαρ. ηε ζπλέρεηα ζα 

θάλνπκε πξναηξεηηθά κε βαπνξέην ηελ  πξώηε γλσξηκία κε ηε βαζίιηζζα ηεο 

Αδξηαηηθήο , ηελ ξνκαληηθή Βενεηία. Δδώ ζα ζαπκάζνπκε  ηελ γλσζηή πλαηεία ηος 
Αγίος Μάπκος  με ηον ομώνςμο Ναό,  ηην γέθςπα ηυν ζηεναγμών, ηο παλάηι 

ηυν Γόγηδυν, ηο καμπανίλο κ.α. Καηόπηλ, επηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη 

αλαρώξεζε για το μαγεςηικό άληζμποςπγκ..  Άυιξη στο Σαληζμποσργκ 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, δείπλν, ρξόλνο ειεύζεξνο ,μεθνύξαζε θαη  

δηαλπθηέξεπζε. .( Γιαν. 3η αληζμποςπγκ) 
 

 

3Η ΗΜΔΡΑ: 30/12/2018   ΑΛΣΜΠΟΤΡΓΚ -ΠΡΑΓΑ  
Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη πεπιήγηση στην γενέτειπα πόλη τος Βόλθγκανγκ 
Αμανηέοσς Μόηζαρη (27/01/1756), η οποία είναι στισμένη στιρ όσθερ τος ποταμού 
Σάληζατ. Στην πεπιήγηση μαρ θα θαςμάσετε ηο παλάηι και ηοσς κήποσς Μιραμπέλ, ηο 
ζπίηι ηοσ Μόηζαρη, ηον Καθεδρικό Ναό, ηην πλαηεία ηων Ανακηόρων και ηον πιο 
γραθικό δρόμο ηην Γκενηραινηεγκαζζε με ηο παλιό Γημαρτείο. . Μεηά ηελ 

μελάγεζε, αλαρώξεζε γηα ηελ καγεπηηθή Πξάγα. Άθημε, ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν,δείπλν, δηαλπθηέξεπζε  (Γιαν. 4η Ππάγα) 

 

4Η ΗΜΔΡΑ: 31/12/2018   ΠΡΑΓΑ – ΞΔΝΑΓΗΗ  
Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη ακέζσο κεηά ζα μελαγεζνύκε ζηελ παλέκνξθε πόιε, 

πνπ ν Γθαίηε ηόζν πνιύ ύκλεζε. Θα ζαπκάζνπκε ηελ Μικπή πόλη (Μαλά ηπάνα) 
θαη ηελ παιαηά πόιε (ηάπε Μέζηο). Θα πεξπαηήζνπκε ηελ γξαθηθή, γνηζηθή, 

απιζηοςπγημαηική, πέηπινη γέθςπα ηος Καπόλος, μέζα από ηα μεζαιυνικά 
δπομάκια ηηρ «Βαζιλικήρ οδού» υρ ηην πλαηεία ηηρ Παλαιάρ Πόληρ, ην 

Γημαπσείο με ηο πεπίθημο αζηπονομικό πολόι ηος 15 ος αηώλα θαη ηα αςηδσηά 
παιάηηα ηεο.  ηε ζπλέρεηα ρξόλνο ειεύζεξνο γηα ςώληα, βόιηα θιπ Καηόπηλ δείπλν 

ζην μελνδνρείν θαη μεθνύξαζε , θαη γηα ην βξάδπ πξνηείλνπκε δηαζθέδαζε κε ηνπηθή 
κνπζηθή θαη ρνξό, γηα ηνλ εξρνκό ηνπ Νένπ Υξόλνπ !!! (5Η διαν. ΠΡΑΓΑ)   

 
5η ΗΜΔΡΑ : 01/01/2019  ΠΡΑΓΑ – ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ- ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ 

ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ !!!Μεηά ην πξσηλό καο επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη 
αλαρώξεζε γηα ηελ Μπξαηηζιάβα. Η Μππαηιζλάβα είλαη ε πξσηεύνπζα 

ηεο λοβακίαρ θαη βξίζθεηαη ζηηο όρζεο ηνπ ποηαμού Γούναβη, ζηα ζύλνξα ηεο 

ινβαθίαο κε ηην Αςζηπία και ηην Οςγγαπία. Πεξηήγεζε ζηελ όκνξθε πόιε πνπ 
θηινμελεί παλεπηζηήκηα, έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκό κνπζείσλ, θαζώο επίζεο θαη 

ζέαηξα θαη άιινπο πνιηηηζηηθνύο ζεζκνύο (γηα παξάδεηγκα ηε θεκηζκέλε λοβάκικη 
Φιλαπμονική Οπσήζηπα).  

Καηόπηλ ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηην Βοςδαπέζηη, ηο «μαπγαπιηάπι ηος 
Γούναβη», όπσο νλνκάδνπλ ηελ πξσηεύνπζα ηεο Οπγγαξίαο. Μεηαθνξά ζην 

μελνδνρείν ,ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα, δείπλν, ειεύζεξνο ρξόλνο,δηαλπθηέξεπζε.  
(6η Γιαν.Βοςδαπέζηη). 

 
6Η ΗΜΔΡΑ: 02/01/2019 ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη θαηόπηλ ζα έρνπκε κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε  
όπνπ ζα δνύκε ηην πλαηεία ηυν Ηπώυν, με ηο μνημείο ηηρ Υιλιεηηπίδαρ, ηο 

καθεδπικό ναό ηος Αγίος ηεθάνος και ζηην λευθόπο ηηρ Γημοκπαηίαρ ζα 
ζαπκάζνπκε ηα θαινδηαηεξεκέλα θηίξηα .πλερίδνληαο ζα δνύκε ην νγθώδεο ζε 

πςθμό μπαπόκ Κοινοβούλιο θαη ζα πεξάζνπκε ζηε Βνύδα από ηη Γέθςπα ηυν 

Λεόνηυν. ην ιόθν ησλ ςαξάδσλ ζα δνύκε ηα κάζηπα και ηην εκκληζία ηος  
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1


 

 

Μαηίαρ, ζηην οποία γίνονηαν οι ζηέτειρ ηυν βαζιλέυν. Μεηά ηελ μελάγεζε, ζα 
έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν θαη γηα βξάδπ πξνηείλνπκε πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε ζε 

παπαδοζιακή ηαβέπνα με ηζιγγάνικα βιολιά θαη ζηε ζπλέρεηα κηα ξνκαληηθή 
θξνπαδηέξα κε ην θαξαβάθη, ζηα <<κύμαηα ηος Γοςνάβευρ >> όπος και θα 

απολαύζεηε με ηον πιο πομανηικό ηπόπο ηην θυηαγυγημένη γιοπηινή 
Βοςδαπέζηη, πίνονηαρ  ένα ποηήπι ζαμπάνια με ηοςρ ήσοςρ ηηρ κλαζζικήρ 

μοςζικήρ !!Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε(7η Βοςδαπέζηη) 

7θ ΗΜΕΑ  03/01/19 : ΒΟΥΔΑΡΕΣΤΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε για ηην Θεζζαλονίκη . Με ελδηάκεζεο απαξαίηεηεο 

ζηάζεηο  ζα θηάζνπκε ζηελ όκνξθε ζπκπξσηεύνπζα. Σαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν  θαη  ρξόλνο ειεύζεξνο. Γηαλπθηέξεπζε. 

8θ θμζρα 04/01/18 :  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΚΥΑ 

Πινύζην πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θάλνπκε κηα κηθξή  

μελάγεζε ζηα θύξηα αμηνζέαηα ηεο πόιεο μεθηλώληαο από ηνλ Αγ.Γημήηπιο 
,ηον Λεςκό Πύπγο και ηα Κάζηπα. ηε ζπλέρεηα θαη γεκάηνη από όκνξθεο 

εηθόλεο παίξλνπκε ηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο κε ελδηάκεζεο απαξαίηεηεο 

ζηάζεηο  γηα ην ιηκάλη ηηρ Ηγοςμενίηζαρ. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα 
ηελ Κέπκςπα κε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο θαη αλακλήζεηο από ην ππέξνρν 

ηαμίδη καο !!!! 

ΤΕΛΟΣ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΣΙΜΗ :   650   ΔΤΡΩ κατά άτομο ςε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια 

 

ΡΑΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ : Για παιδιά ζωσ 12 ετϊν θ τιμι είναι 625 ευρϊ ( με τθν 
προχπόκεςθ να μοιράηονται το δωμάτιο με 2 ενιλικεσ) 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ  5  ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ ΜΕ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 200 ΕΥΩ 

 

-ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ: 200 Δςπώ ΔΠΙΠΛΔΟΝ  
 

                                        

 

ΠΡΟΟΥΗ !!!! 

 
ΓΙΑ   ΔΓΚΑΙΡΔ  ΓΗΛΩΔΙ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ  ΜΔΥΡΙ 20  NOΔΜΒΡΙΟΤ   Η 

ΣΙΜΗ  ΘΑ  ΔΙΝΑΙ  620  ΔΤΡΩ  ΣΟ  ΑΣΟΜΟ  
 ( ΓΙΝΔΣΑΙ  ΓΗΛΑΓΗ  ΔΚΠΣΩΗ  30  ΔΤΡΩ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ) 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 
 
- Δηζηηήξηα πινίνπ ΚΔΡΚΤΡΑ-HΓΟΤΜΔΝΙΣΑ-ΒΔΝΔΣΙΑ 
-ηαθηνπνίεζε ζε ηεηξάθιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο κε ηδηαίηεξν w.c. 

 (επηβάξπλζε δίθιηλεο εμσηεξηθήο θακπίλαο  45   επξώ ην άηνκν ) 
 (επηβάξπλζε δίθιηλεο εζσηεξηθήο θακπίλαο  35   επξώ ην άηνκν ) 

-ιηκεληθά ηέιε θαη ηέιε επηβίβαζεο ιηκαληώλ Κέξθπξαο θαη Βελεηίαο 
-ηαμίδη νδηθό Ιηαιίαο – Απζηξίαο – Σζερίαο κε πνιπηειέο πνύικαλ, κε έκπεηξν θαη              

  άξηζην πξνζσπηθό    
-πεξηεγήζεηο, κεηαθηλήζεηο, δηαδξνκέο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα 

-αξρεγό, ζπλνδό  ηνπ γξαθείνπ καο 
-Ξελαγήζεηο από επαγγεικαηίεο ηνπηθνύο μελαγνύο  όπνπ επηβάιιεηαη 

-Ξελνδνρεία 4****  κε ηαθηνπνίεζε ζε δίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα  

-ΠΡΩΙΝΟ θαζεκεξηλά ζηα μελνδνρεία  ( εθηόο  πινίνπ )  
-ΓΔΙΠΝΟ θαζεκεξηλά (εθηόο πινίνπ θαη εθηόο Θεζζαινλίθεο) ζηα μελνδνρεία  ή ζε 

ηνπηθά εζηηαηόξηα  
-ελεκεξσηηθά έληππα,, θπιιάδηα 

-ΦΠΑ, θόξνη θαη ηέιε γθξνππ 
-Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο  θαη Σαμηδησηηθή Αζθάιεηα 
 

Γεν πεπιλαμβάνονηαι : 

 
-είζνδνη  κνπζείσλ, πάξθσλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ 

-λπρηεξηλέο δηαζθεδάζεηο  
-θηινδσξήκαηα, πνηά 

-Γεκνηηθνί θόξνη(1,50 επξώ ζην άιηζκπνπξγθ,1,50 επξώ ζηελ Πξάγα,1,50 επξώ 
ζηελ Θεο/λίθε, αλά άηνκν, αλά δηαλπθηέξεπζε) 

-όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό. 
 

 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΘΔΔΩΝ ΣΟ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟ ΒΑΔΙ ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΡΣΔΛΑ 

 
 

 
Ρροςοχι ! Χρειάηεται θ καινοφρια αςτυνομικι ταυτότθτα (με τουσ λατινικοφσ χαρακτιρεσ) ι 

το καινοφριο ςασ διαβατιριο. 
 
 

 
-Δ ΚΑΘΔ ΔΚΓΡΟΜΗ, είναι πιθανόν η ζειπά διεξαγυγήρ ηος ππογπάμμαηορ να 

ηποποποιηθεί για διάθοποςρ λόγοςρ (απγίερ, καιπικέρ ζςνθήκερ) συπίρ βέβαια να 

παπαληθθεί ηίποηα από ηο ππόγπαμμα. 
 

                       

 
 
 
 
 

 



 
 

ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 

Η τιρθςθ του προγράμματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ, κατευκφνεται δε από τουσ 
αρχθγοφσ-ςυντονιςτζσ  που κακορίηουν ϊρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) οι οποίοι και 
ζχουν δικαίωμα  οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που κα είναι 
αναγκαίεσ ι ακόμα όταν κρίνουν ςκόπιμο για τθν καλυτζρευςθ τθσ εκδρομισ. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ μζχρι  10  μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ !!! 
Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ϊρεσ ςυναντιςεων-αναχωριςεων. Πποιοσ 
απουςιάηει ςθμαίνει ότι οικειοκελϊσ διακόπτει και επομζνωσ βαρφνεται με δικά του 
ζξοδα για τθ ςφνδεςθ του με το group. 
Η τιρθςθ του θμερθςίου προγράμματοσ ξεναγιςεων, περιθγιςεων, γευμάτων κ.λ.π δεν 
είναι υποχρεωτικι, αρκεί για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ να ενθμερϊνεται      ο 
υπεφκυνοσ. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και επίναυλων, 
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότητεσ, για τισ 
οποίεσ δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 

Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά πλθρϊνουμε 
ακυρωτικά, μζχρι 10 μζρεσ πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % και μζχρι 3 μζρεσ  πριν 
το 75 % επί του ποςοφ ςυμμετοχισ, μετά δε τθν τρίτθ μζρα πριν τθν αναχϊρθςθ, ΟΥΔΕΜΙΑ 
ΕΡΙΣΤΟΦΗ  Η ΑΚΥΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατιρια,ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, είναι ςτθν 
ευκφνθ του κάκε εκδρομζα χωριςτά κακϊσ και θ ευκφνθ των τοπικϊν ςυνοριακϊν 
διαδικαςιϊν. 
Κάκε εκδρομζασ μπορεί να φζρει μια αποςκευι κανονικοφ μεγζκουσ και μζχρι 25 κιλά το 
ανϊτερο, κακϊσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ αξίασ κακϊσ και προςωπικά 
αντικείμενα φυλάςςονται και ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων. 
Κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν και ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ κα γίνονται αλλαγζσ 
κζςεων, βάςθ ειδικισ ατομικισ καρτζλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικζσ περιθγιςεισ –
ξεναγιςεισ , δεν κα υπάρχουν κακοριςμζνεσ κζςεισ πλθν των κζςεων 3-4, που 
εξυπθρετοφν αρχθγοφσ και τοπικοφσ ξεναγοφσ. 
Το γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι για λόγουσ που κατά 
τθν κρίςθ του δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. Στθ περίπτωςθ αυτι οι υποχρεϊςεισ 
του γραφείου περιορίηονται ςτθν επιςτροφι και μόνο των χρθμάτων που ζχει ειςπράξει. 
Οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ όροσ ι τροποποίθςθ για να ιςχφει, πρζπει να γνωςτοποιθκεί 
προσ όλουσ ζγκαιρα και προ τθσ αναχϊρθςθσ τθσ εκδρομισ. 
Στθν παροφςα ΕΚΔΟΜΗ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να τροποποιιςει 
τθ ςειρά του προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 


