
E. FELLOUKA TRAVEL & TOURS LTD 

Αρμενίας 22, Ακρόπολη 

3ος Όροφος, διαμ.202 

Τηλ.  :  357 22460777 

Kιν.   :  357 99329777, 357 99621332 

Φαξ. :  357 22447878 

Email. : nazoreos@nazoreostravel.com.cy 

 

7ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 
ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ-ΜΑΡΙΑΝΣΚΕ ΛΑΖΝΕ-ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ-ΒΙΕΝΝΗ 

 
Αναχώρηση: Λάρνακα-Βιέννη  11/07/2020 OS 836  06:25-08:45 

Επιστροφή: Βιέννη-Λάρνακα  17/07/2020 OS 835  20:40-00:40 

 

 

 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας. Αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση για την λουτρόπολη 

του Κάρλοβυ Βάρυ, το οποίο θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίρια. Στη 

διαδρομή μας θα διασχίσουμε τα βοημικά δάση. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα έχουμε 

ξενάγηση στο αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Θέατρο της πόλης, το φυσικό θερμοπίδακα, στη Ρώσικη εκκλησία 

και στην Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίων Πέτρου και Παύλου. Στο Κάρλοβυ Βάρυ θα βρείτε τα υπέροχα κρύσταλλα της 

Βοημίας. Μην ξεχνάτε ότι αυτή την καταπληκτική πόλη επισκέφθηκαν στο πέρασμα των αιώνων αμέτρητοι συνθέτες, 

συγγραφείς, ποιητές και άλλες προσωπικότητες της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Η επίσκεψη μας στο Κάρλοβυ Βάρυ μοιάζει σαν ένα παραμύθι. Την ίδια γνώμη είχε σίγουρα και όλη η αριστοκρατική 

Ευρώπη. Εμείς το αποχαιρετούμε μετά το πρόγευμα και μέσω της λουτρόπολης Μαριάνσκε Λάζνε για σύντομη 

περιήγηση στις πηγές της. Άφιξη στην Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

Πρόγευμα. Ξεκινάμε για γνωριμία με τη «Χρυσή Πόλη», κτισμένη στις όχθες του ποταμού Μολδάβα. Επίσκεψη 

στους Ορθόδοξους  Ιερούς Ναούς Αγίου Κυρίλλου και Μεθοδίου, και Αγίου Μιχαήλ και στην Παναγία Τυν. Στη 

συνέχεια ξενάγηση στο κάστρο της Πράγας και την Καστρούπολη. Θα επισκεφθούμε το παλιό βασιλικό ανάκτορο, 

τον καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, τη βασιλική του Αγίου Γεωργίου, την οδό των αλχημιστών και την εκκλησία 

του Αγίου Νικολάου. Θα περπατήσουμε την πέτρινη γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα και θα μπούμε στην 

Παλιά Πόλη για να δούμε τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματά της. Στην πλατεία της Παλιάς Πόλης, θα δούμε το 

δημαρχείο και το αστρονομικό ρολόι και μέσω της πύλης της πυρίτιδας θα μπούμε και στη Νέα Πόλη. Χρόνος 

ελεύθερος. Κρουαζιέρα στον ποταμό Μόλδαβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Πρόγευμα. Ακολούθως ολοήμερη εκδρομή με κατεύθυνση τη Νότια Βοημία, το πολιτιστικό στολίδι ολόκληρης της 

Ευρώπης, το Τσέσκυ Κρουμλόβ. Μοναδική στο είδος της, η μικρή αυτή πόλη είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού 

Μολδάβα, γύρω από ένα κάστρο του 13
ου

 αιώνα και έχει αναγνωριστεί από την UNESCO το 1992 ως τοποθεσία της 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα γνωρίσουμε το επιβλητικό κάστρο της, τα περίτεχνα καλντερίμια της, τις 

χαριτωμένες στοές με τις ασύμμετρες καμάρες, τα κουκλίστικα σπίτια και τα κτίρια με τοιχογραφίες στις 

προσόψεις που παραπέμπουν σε θέματα από την αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή ιστορία και την εκκλησία του 

Αγίου Βίτου. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στην Πράγα. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Πρόγευμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. Άφιξη. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

1
η
 ΜΕΡΑ : ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 

4
η
 ΜΕΡΑ : ΠΡΑΓΑ-ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ-ΠΡΑΓΑ 

2
η 

ΜΕΡΑ : ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ-ΜΑΡΙΑΝΣΚΕ ΛΑΖΝΕ-ΠΡΑΓΑ 

 

5
η
 ΜΕΡΑ : ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ 

3
η
 ΜΕΡΑ : ΠΡΑΓΑ 



 

 

Πρόγευμα. Ξενάγηση της Βιέννης. Θα δούμε την Όπερα, το Δημαρχείο, το Κοινοβούλιο, το χειμερινό ανάκτορο 

Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, τα δίδυμα μουσεία Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας και το 

Εθνικό Θέατρο. Επίσκεψη στην Ελληνική συνοικία και στους δυο Ορθόδοξους Ναούς. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη 

στα περίφημα Ανάκτορα Σένμπρουν, που θα μας εντυπωσιάσουν. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια. Το βράδυ εκδρομή 

στο κρασοχώρι Γκριντζιγκ για μια πανοραμική θέα της Βιέννης και να απολαύσετε ένα παραδοσιακό δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για την πόλη Μελκ για να επισκεφθούμε  το περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα του 

Μελκ, τη βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών, καθώς επίσης και μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες 

της κεντρικής Ευρώπης. Ακολούθως θα περάσουμε από την Κοιλάδα Μπαχάου, όπου θα θαυμάσουμε την υπέροχη 

περιοχή και το Δούναβη. Συνεχίζουμε για τη μεσαιωνική πόλη Κρεμς για βόλτα και γεύμα. Τέλος μεταφορά στο 

Αεροδρόμιο της Βιέννης για την πτήση της επιστροφής.  

 

Τιμή:        

Σε Δίκλινο               € 985 

Σε Μονόκλινο     € 1155 

 

Η τιμή περιλαμβάνει : 

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Βιέννη – Λάρνακα. 

� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 

� Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.  

� Διαμονή για 1 βράδυ σε ξενοδοχείο 4* στο Κάρλοβυ Βάρυ. 

� Διαμονή για 3 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στην Πράγα. 

� Διαμονή για 2 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στη Βιέννη. 

� Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.  

� 5 γεύματα ή δείπνα, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

� Δείπνο στην κρουαζιέρα (Μολδάβα). 

� Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν. 

� Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα.  

� Έμπειρο τοπικό Ελληνόφωνο συνοδό/ξεναγό.  

� Ασφάλεια ταξιδιού (περιλαμβάνει ακύρωση ταξιδίου-υπάρχουν όροι). 

� Συνοδό του Γραφείου μας.  

� Φ.Π.Α. 

 

Η  τιμή δεν περιλαμβάνει: 

� Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 

� Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

� Ποτά στα φαγητά. 

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

 

Γενικοί όροι:  

� Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με το διαβατήριο ή την ευρωπαϊκή σας ταυτότητα (τα παιδιά 

χρειάζονται δικό τους διαβατήριο ή ταυτότητα), που να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες μετά την 

αναχώρησή μας και €300 προκαταβολή το αργότερο μέχρι τις 30/03/2020, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. 

Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 25/06/2020.– ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ.  

� Αλλαγή στη σειρά επισκέψεων μπορεί να γίνει χωρίς παράλειψη προσκυνημάτων. 

� Οποιαδήποτε αύξηση στους φόρους/καύσιμα μετά τις 31/01/2020 θα επιβαρύνει τους ταξιδιώτες. 

 

Όροι και πολιτική ακύρωσης: 

• Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού €50 για λειτουργικά 

έξοδα. 

• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση του 30% της αξίας του 

ταξιδιού. 

• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση του 50% της αξίας του 

ταξιδιού. 

• Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του 

ταξιδιού. 

7
η
 ΜΕΡΑ : ΒΙΕΝΝΗ-ΒΑΧΑΟΥ-ΚΡΕΜΣ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

6
η
 ΜΕΡΑ : ΒΙΕΝΝΗ 



• Σε περίπτωση που ήδη εκδόθηκε το εισιτήριό σας και δεν αποδέχεται η αερογραμμή αλλαγή ονόματος ή 

επιστροφή χρημάτων τότε παρακράτηση του κόστους του εισιτηρίου. 

• Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show) παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδίου. 

 

• Για τα σχετικά πακέτα/εκδρομές υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις και παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας: 

 https://nazoreostravel.com.cy/ 

 

• ΤO NAZOREOS TRAVEL & TOURS ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ACTA ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ 

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΤ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.  

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 31/01/2020 

ΝΑΖ 72Α-2020 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 31/01/2020 

ΝΑΖ 72N-2020 


