
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ… 
29/12-2/01/2023 
5 Μέρες / 4 Διανυκτερεύσεις   

      
* ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ! 

 
1η Μέρα 29/12/22: ΠΡΑΓΑ/ Ξενάγηση Παλιά πόλη 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την πόλη – μουσείο την Πράγα, πρωτεύουσα της Τσεχίας με απευθείας ναυλωμένη 

πτήση. Άφιξη, γνωριμία με το τοπικό μας αντιπρόσωπο και άμεση επιβίβαση στα λεωφορεία για να ξεκινήσουμε 

το πρόγραμμά μας με την ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, στην Μικρή πόλη ( 
Μάλα Στράνα) και την Παλιά πόλη (Στάρε Μέστο). Θα επισκεφτούμε ανταλλακτήριο συναλλάγματος με πολύ 

καλούς όρους. Θα περπατήσουμε από την γραφική γοτθική Γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά 

δρομάκια της «Βασιλικής  οδού» ως την πλατεία της Παλιάς Πόλης με το Δημαρχείο και το φημισμένο 

Αστρονομικό Ρολόι. Θα καταλήξουμε μεταξύ άλλων στο «Ομπέσνι Ντουμ» δημιουργία των σημαντικότερων 

Αρχιτεκτόνων, γλυπτών και ζωγράφων του 19ου αι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια μας και 

χρόνος για ξεκούραση. Προαιρετική Βραδινή μεταφορά στο κέντρο της πόλης. Διανυκτερευση.  
 

2η Μέρα 30/12/22: Πράγα / Ξενάγηση καστρούπολη & προαιρετική κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την  επίσκεψη  μας στην 

Καστρούπολη (Hradčany), την Ακρόπολη της Πράγας, που απλώνεται πάνω στο 

βράχο της Μάλα Στράνα. Μεταξύ άλλων θα δούμε: το  μοναστήρι Στραχόβ, το 
Λορέτο, τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίττου, με εντυπωσιακά βιτρώ & 

το Μαυσωλείο των Βοημών Βασιλέων,το θησαυροφυλάκιο του Στέμματος ,τον 

δρόμο  των Αλχημιστών – το Χρυσό σοκάκι με τα χαρακτηριστικά κτίσματα και 

τέλος τον πύργο του Ιππότη Ντάλιμπορ, απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα 

της παραμυθένιας αυτής πόλης. Ελεύθερος χρόνος μεταφορά στο ξενοδοχείο 

διανυκτέρευση.  
 

Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε την μαγευτική κρουαζιέρα     

στο ποταμό Μολδάβα απολαμβάνοντας τις ομορφιές της πόλης κάτω     

από το φως του φεγγαριού! Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση 
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ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ! 

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 25/11/22 

BLACK FRIDAY ΕΦΟΣΟΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ Η 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΕΩΝ! 



 
3η Μέρα 31/12/22: Πράγα επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο 

Πρωινό και αναχώρηση για την επίσκεψη μας στο ζωολογικό κήπο της Πράγας. 

Μια 2ωρη περιήγηση στο πάρκο το οποίο ιδρύθηκε το 1931 και φιλοξενεί 4600 διαφορετικά ζώα    
και πτηνά περίπου τα οποία αποτελούνται από 630 διαφορετικά είδη  για αυτό και αποτελεί ένα    

από τα πολυσύχναστα πάρκα επισκεπτών  ανά τον κόσμο.. ( περίπου 1,3 επισκέπτες το χρόνο).  

Έπειτα μεταφορά στο ξενοδοχείο, χρόνος για ξεκούραση. 

 

    
Για το βράδυ πρόταση μας: ακολουθήστε τις προτάσεις του αρχηγού σας για το χριστουγεννιάτικο γκαλά σας . 

Διανυκτέρευση. 

 
4Η Μέρα 01/01/23 : Πράγα εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ.128 χλμ  
 Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση,  για την ολοήμερη  εκδρομή 

στο Κάρλοβυ Βάρυ,(διάρκεια διαδρομής 2 ώρες  o/w)  κτισμένο κατά 

μήκος του ποταμού Τέμπλα, σ’ ένα καταπράσινο γραφικό περιβάλλον 

που έγινε γνωστό λόγω των ιαματικών πηγών του. Τον 14ο αι. 

ονομάστηκε «βασιλική πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο, 
καθιερώθηκε  δε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων  των 

γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Εδώ έγραψαν ο Γκαίτε και ο 

Σίλλερ, συνέθεσαν ο Μπετόβεν και ο Μπαχ, έβαλε νέους ορίζοντες ο 

Μαρξ και ξεκουράστηκε η Μαρία Θηρεσία. Ξενάγηση. Χρόνος 

ελεύθερος. Επιστροφή στην Πράγα , διανυκτέρευση. 
 
 

 

 

5Η Μέρα 02/01/23: Πράγα – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Cesky 

Krumlov 140χλμ  πτήση επιστροφής) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο, και αναχώρηση  μαζί με τις βαλίτσες μας για την  εκδρομή 

στο Cesky Krumlov – μια από τις ωραιότερες πόλεις της Βοημίας. Το Τσέσκι 

Κρούμλοβ είναι μια μικρή πόλη στην περιοχή της νότιας Βοημίας της Τσεχίας, 

που είναι γνωστή για τη ιστορική γοτθική αρχιτεκτονική της και το κάστρο 

Κρούμλοβ. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. Έπειτα  
αναχώρηση  και μεταφοράς στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας . 

 

 
 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
Το άτομο στο δίκλινο  

 
ΠΑΙΔΙ 2-12 ΣΕ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

Επιβάρυνση  
Σε μονόκλινο 

δωμάτιο 

HB  
1 γεύμα ή δείπνο την 
ημέρα , σύνολο 4, το 
χριστ/νιάτικο δείπνο 

δεν περιλαμβάνεται  

 
HOTEL OLYMPIK 4* 
 (ΣΤΑ 1ΟΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ) 

550€ ΗΒ - 145€ 
επιπλέον 

ΔΏΡΟ  
3 ΦΑΓΗΤΑ ΣΕ 

ΜΠΟΥΦΕ 
ELYSEE HTL  PRAGUE 4* 
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ) 730€ ΒΒ - - - 

CORINTHIA HOTEL 5* 
(HMIΚΕΝΤΡΙΚΟ) 850€ BΒ 

- 
 - - 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 
➢ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  
➢ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%  
➢ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
➢ 25 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
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ΕΩΣ 3 ΑTΟΚΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΡΤΑ 



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Απευθείας ναυλωμένη πτήση τσάρτερ 

• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας  

• πρωινό καθημερινά   

• Περιλαμβάνεται η ξενάγηση στην πόλη της Πράγας  παλιά 

πόλη 

• Περιλαμβάνεται η ξενάγηση στην πόλη της Πράγας  στην Καστρούπολη 

• Περιλαμβάνεται η Ολοήμερη εκδρομή στο  Κάρλοβυ Βάρυ  

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

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

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

• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

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

• Φόροι αεροδρομίου & 1μικρή χειραποσκευή 5 κιλών & προ κράτηση θέσης  
σε συγκεκριμένες σειρές διαθέσιμες & Παραδοτέα αποσκευή 20 κιλών 
(παραδίδεται στο γκισέ του check in) & Δωρεάν check in από το γραφείο 
μας,  το άτομο195€ 

• GALA δείπνο 

• Cesky Krumlov 
 

 
 
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  

➢ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ  ( ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΓΑ- ΒΙΕΝΝΗ- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ 

ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

➢ ΑΡΧΗΓΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ   

➢ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 2002 

➢ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ  

 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΙ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΚΙ ΟΧΙ Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.****ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ. 

 

*** ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ… 

 

 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ  
Σήμερα …………………….μεταξύ αφενός του « καλαμάκι τράβελ σέρβις επε », στο 

εξής «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» και όταν υπάρχει,     του συνεργαζόμενου τουριστικού 

πρακτορείου  Δεσποτάκης Εμμανουήλ, στο εξής αναφερόμενο ως ο «ΠΩΛΗΤΗΣ», 

και αφετέρου του εκδρομέα  

……………………………………………………………………………………………

…….  εξής αναφερομένου ως ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφωνούνε και γίνονται αμοιβαίως 

αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την εκδρομή που περιγράφεται στο συνημμένο έντυπο, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.                                                                                                       

Για τη συμμετοχή του εκδρομέα – «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» στο περιγραφόμενο οργανωμένο ταξίδι, ισχύουν οι κάτωθι γενικοί και ειδικοί 

όροι, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 

1. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει μελετήσει και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, όπως αναφέρονται στο κυρίως έντυπο του 
προγράμματος του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και έχει λάβει γνώση των λεπτομερειών του ταξιδιού του όπως αναφέρονται στο τελικό ενημερωτικό 
εκδρομής. Συμφωνεί δε με το πρόγραμμα και με τον αντίστοιχο τιμοκατάλογο που τέθηκαν υπ’ όψη του και με όλα τα προβλεπόμενα στα 
δύο αυτά έντυπα. 

2. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να ενημερώσει γραπτώς 
εντός επτά ημερών από την επιστροφή του τον τοπικό αντιπρόσωπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. 

3. Σε περίπτωση που στη διάρκεια του ταξιδιού υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων, στους τύπους των αεροσκαφών ή 
υπάρξουν καθυστερήσεις από τις αεροπορικές εταιρίες ή από οποιονδήποτε άλλο μεταφορέα για λειτουργικούς λόγους, τρομοκρατικών 
επιθέσεων καιρικών φαινόμενων και ανωτέρα βίας  ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.  

4. Για να έχετε κάλυψη Ιατρική πρέπει να έχετε κάρτα υγείας ή ιδιωτική ασφάλεια  και για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να έχετε 
ιδιωτική ασφάλεια ρωτήστε μας για να σας ενημερώσουμε  

5. Οι όροι οι οποίοι αναφέρονται επί του αεροπορικού εισιτηρίου του Αντισυμβαλλομένου, αποτελούν συμβόλαιο απευθείας με την 
αεροπορική εταιρία, στην οποία ο Διοργανωτής έχει απλώς μεσολαβήσει για την εξασφάλιση της θέσης. 

6. Μετά την αναχώρηση, εάν ο Αντισυμβαλλόμενος για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα, αυτό πρέπει να 
γίνει γραπτώς προς τον Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής υποχρεούται καλόπιστα να βοηθήσει στην αλλαγή του προγράμματος, χωρίς όμως 
να φέρει καμία άλλη ευθύνη. 

7. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος ακυρώσει το ταξίδι του πριν την αναχώρησή του, τότε υπόκειται σε «ακυρωτικά» κατά τους 
Γενικούς Όρους Συμμετοχής.  

8. Όλα τα ξενοδοχεία στα οποία φιλοξενείται ο Αντισυμβαλλόμενος, έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και ισχύουν οι γενικοί κανόνες 
παραλαβής και παράδοσης του δωματίου. 

9. Οι αποσκευές του Αντισυμβαλλομένου πρέπει να έχουν το επιτρεπόμενο βάρος και η μεταφορά τους να πληροί τους κανονισμούς 
ασφάλειας. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για μερική ή ολική απώλεια ή καθυστέρηση τω αποσκευών. 

10. Ο Διοργανωτής ευθύνεται για το επισυναπτόμενο πρόγραμμα οργανωμένου ταξιδιού, όχι όμως και για κάθε άλλη δραστηριότητα που 
αναφέρεται ως προαιρετική. 

11. Ο Διοργανωτής έχει οργανώσει την εκδρομή κατά τους όρους και με την ευθύνη που του αναλογεί από την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων του Νόμου.  

12. Επιπλέον ο Διοργανωτής έχει φροντίσει για την ασφάλιση του εκδρομέα με την υπογραφή ασφαλιστικών συμβολαίων γενικής αστικής 
ευθύνης . Επίσης και με την εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους 
ταξιδιωτικούς κανονισμούς (ΕΕ L 326 11.12.2015). Με βάση το ΠΔ 7.2018, με αριθμό συμβολαίου 2224074160.  

13. Ο Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ως άνω συμβάσεως και τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στην 
οργανωμένη εκδρομή. 

14. Σε περίπτωση Covid-19: 

• Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με βάση τα εκάστοτε  υγειονομικά πρωτοκόλλα που επικρατούν στις αντίστοιχες χώρες που 
ταξιδεύουμε.  

• Και οποιοδήποτε κόστος προκύψει λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων (π.χ. μάσκα , μοριακό τεστ) σε οποιαδήποτε από τις χώρες 
που επισκέπτεστε στο πρόγραμμα μας το κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη 

15. Από τις 6/4/2020 δέχεστε την πολιτική ακύρωσης η οποία ισχύει από την κατάσταση του Covid-19 
 
Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ                                                                                                Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

……………………………………………….                                                                                                
ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
 
 
 

 

Το παρόν πρέπει να υπογραφεί από τους Συμβαλλομένους, με ευθύνη δική τους  και να επιστραφεί στον 

Διοργανωτή 

______________________________________________________________________________________ 
General Tourist Office 
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