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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Praga: Hotel Ametyst 4* / Hotel Sonata 4*/ Hotel Downtown 4* / 
Jury’s Inn 4* 
Bohemia/Ceske Budejovice: Savoy 4* / Parkhotel Hluboka 4* /  
Clarion Congress  

Nota: Durante congressos e eventos especiais nos reserva-
mos o direito de oferecer hotéis alternativos nas cidades  
indicadas ou nos arredores.

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de Hotel em quarto duplo / twin em hotéis 4 *  
- 7 Cafés da manhã Buffet, 6 almoço e 6 jantares (com menus 
turísticos de 3 pratos) 
- O transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo com 
o programa.  
- Os traslados aeroporto/estação-hotel-aeroporto/estação em 
táxi, micro-ônibus ou ônibus. 
- Guia- acompanhante de língua espanhola segundo o programa. 
- Os guias locais em: Praga (2 dias completos). 
- A entrada para os seguintes lugares: Praga: a Igreja de São 
Nicolas, da cidade velha, o bairro de Hradčany com a nave prin-
cipal da Catedral de São Vítor, a Basílica de São Jorge, antigo 
palácio e Golden Lane; a Igreja de Nossa Senhora da Vitória 
com o menino Jesus de Praga / / Bohemia: Fábrica de cristal, 
Hluboká: o Castelo; Jindrichuv Hradec: o Castelo; Visita da 
fábrica de cerveja em Ceske Budejovice.Praga: Passeio de barco 
pelo Rio Vltava (1 hora, com uma taça de champanhe).   
- Seguro de viagem. 

sar pela Igreja de São Nicolau de 
Mala Strana. À tarde saída para a 
Bohemia com uma breve parada em 
Holašovice, impressionante popula-
ção cujas variadas construções de 
estilo barroco rural são reconhecidas 
pela UNESCO. Chegada ao Ceske 
Budejovice. Alojamento na região 

Dia 5° Ceske Budejovice/ 
Cesky Krumlov/ 
Valle de Rozmberk  
• Quinta-feira • Pensão completa.  

Dia dedicado à cidade de Cesky 
Krumlov, situada em um meandro 
do Vltava e dominada pela silhueta 
impressionante do castelo. Reconhe-
cida como Patrimônio da humanida-
de pela UNESCO, preserva o seu 
charme e seu caráter com seus edifí-
cios típicos, suas praças, seus pitores-
cos cantos e suas pontes velhas de 
madeiras em restauração progressiva. 
Em seguida, tempo livre nesta joia da 
arquitetura medieval. Depois faremos 
uma excursão pelo extremo sul da 
Bohemia. Seguiremos pelo precioso 
vale do Vltava (Moldau), dominado 
pelo castelo de Rožmberk. Regresso a 
Ceske Budejovice. Alojamento.. 

Dia 6° Ceske Budejovice/Hluboka  
• Sexta-feira • Pensão completa.  

Pela manhã visita do Castelo de Hlu-
boká, o mais famoso do país. A for-
taleza original sofreu sucessivas 
transformações até a sua impressio-
nante arquitetura atual em estilo 
gótico romântico Tudor, que se asse-
melha ao Palácio de Windsor. Tarde 
dedicada à visita do Ceske Budějo-
vice (com guia acompanhante). E 
visita de uma fábrica de cerveja 
com degustação incluída. Alojamen-
to na região de Ceske Budejovice.  

Dia 7° Trebon/Jindrichuv Hradec/ 
Praga  
• Sábado • Pensão completa.  

Saída para Trebon, uma cidade pito-
resca em uma paisagem de planícies 
com inúmeras lagoas. Continuação 
em direção à bela cidade Bohemia de 
Jindrichuv Hradec, onde em torno 
da Praça Central sobrevivem numero-
sos edifícios religiosos e de estilo 
gótico, renascentista e barroco. Na 
continuação, visita ao castelo de Jin-
dřichův Hradec. À tarde retorno a 
Praga e tempo livre. Alojamento em 
Praga 

Dia 8º Praga  
• Domingo • Café da manhã.  

Traslado ao aeroporto.

Dia 1° Praga  
• Domingo  
Chegada a Praga e traslado ao hotel 
(JANTAR NÃO INCLUÍDO).  

Dia 2° Praga: Staré Mesto e  
Josefov, Passeio de barco.  

(Opcional: Cemitério Judeu e as 3 Sinago-
gas e Espetáculo Teatro Negro) 
• Segunda-feira • Pensão completa.  
Visita ao bairro de Stare Mesto, o 
centro antigo de Praga. Começare-
mos pelo bairro judeu ou Josefov, 
testemunho do que foi o maior 
gueto da Europa Central. Em segui-
da, seguiremos por vielas sinuosas e 
praças românticas para chegar a 
Praça da cidade velha. Lá veremos 
prédios com arcadas, a Igreja de 
nossa senhora em frente do Tyn e a 
prefeitura com seu notável relógio 
astronómico do século XV. Subida a 
torre da prefeitura, que lhes oferece-
rá uma extraordinária vista dos telha-
dos de Praga. Visita à bela São 
Nicholas, igreja barroca. Veremos a 
famosa Ponte Carlos, decorado com 
um belo conjunto de estátuas e em 
seguida passearemos pelas ruas 
Celetná, uma das mais antigas da 
cidade, e Železna onde você encon-
trará o Carolinum. Chegada à Praça 
da República, onde está a casa 
Municipal e a Torre da Pólvora, resto 
das fortificações que marcam a 
entrada para a cidade velha. À conti-
nuação faremos um passeio de 
barco onde será servida uma taça de 
champanhe. Sugerimos que realizem 
opcionalmente a visita ao cemitério 
judeu e as três sinagogas. Também 
será oferecido, de maneira opcional, 
um espetáculo de Teatro Negro. Alo-
jamento em Praga, 

Dia 3° Karlovy Vary/Praga  
Terça-feira • Pensão completa 
Este dia é dedicado a uma excursão 

guiada até a famosa estação termal 
Karlovy Vary. No caminho, visita a 
uma fábrica de cristal, cuja tradição 
se remonta a Idade Média. Chegan-
do a Karlovy Vary apreciarão o 
ambiente «retro» do antigo Karls-
bad, cujos momentos mais gloriosos 
remontam ao século XIX, quando a 
realeza, a aristocracia, a alta nobreza 
e o mundo da cultura iam ali para 
tomar as águas. Sobrevive uma mis-
tura harmoniosa de hotéis suntuo-
sos, majestosas instalações termais e 
áreas de pedestres. Almoço em Kar-
lovy Vary e tempo livre. Saída em 
direção a Bohemia do Sul, uma terra 
lendária onde os numerosos castelos 
evocam o rico passado histórico. 
Regresso a Praga. Alojamento.  

Dia 4º Praga: Hradcany e Malá 
Strana/Holasovice/ 
Ceske Budejovice  
• Quarta-feira • Pensão completa.  
Saída para a Hradcany, distrito do 
Castelo de Praga. No centro do bairro 
fica a Basílica de São Jorge, com sua 
fachada vermelha e as duas torres 
(entrada) brancas. É a igreja români-
ca melhor conservada da cidade. 
Entraremos também no antigo palá-
cio que foi a sede dos príncipes boê-
mios. Fundado no século IX como um 
primitivo Palácio de madeira, eviden-
temente, sofreu alterações significati-
vas até chegar a sua aparência atual. 
Depois passaremos pelo Golden 
Lane e no recinto do castelo, visita-
rão a nave principal da Catedral de 
St. Vítor. Desceremos pela magnífica 
Avenida Neruda para o Belo bairro 
de Mala Strana, bairro histórico 
admiravelmente preservado, que 
apenas parece ter trocado de meados 
do século 18. Antes de visitar a Igre-
ja de Nossa Senhora da Vitória com 
o menino Jesus de Praga vamos pas-
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).  
- Tour Regular garantido em espanhol.  
- O programa pode ser realizado em sentido inverso. Ademais, 
o itinerário poderá sofrer modificações, porém o conteúdo do 
programa de visitas e entradas será sempre respeitado.  
- Todas as saídas indicadas estão garantidas. Em caso de grupos 
com menos de 10 participantes o   programa se realiza em 
micro-ônibus com chofer -guia de língua espanhola substituin-
do as visitas com guias    locais previstas segundo itinerário 
por visitas com explicações previas por parte do guia acom-
panhante    durante os trajetos (entradas sempre incluídas).  
- Nos reservamos o direito de trabalhar com hotéis sem categoria 
oficial, cuja qualidade e categoria correspondam a hotéis 3*/4*. 

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 

Abril: 14 - Maio: 12 e 26 - Junho: 9 e 23 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1 e 8 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

Holasovice

 República Tcheca: 

KARLOVY VARY

HOTÉIS  
4*

Incluindo 6 ALMOÇOS, 
6 JANTARES, 10 VISITAS e 

PASSEIO de BARCO
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SAÍDAS GARANTIDAS

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Base quarto duplo .............................................................................. 939 

Supl. quarto individual....................................................................... 275

Suplementos 

Por Temporada Media.............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra................................................................................................ 75 

Por noite extra em Praga em quarto duplo (por pessoa) com café ..................... 79 
Por noite extra em Praga em quarto individual (por pessoa) com café ............ 119 

Por traslado hotel-aeroporto/estação por trajeto: 
(neto total carro, máximo 4 pessoas) ..................................................................... 55 

Por voo Madri/Praga/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde .................. 140 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30 

Notas Importantes: O preço das noites adicionais pre- e/ou post-tour é somente válido 
até um máximo de 2 noites. Mais noites sob petição. As noites adicionais pre- e/ou post-
tour estão sujeitas a disponibilidade, não garantindo-se que sejam realizadas no mesmo 
hotel do circuito. 

Praga

8 dias 
(7 noites de hotel) 

939€ 
1.080USD

desde


