República Checa
4 DIAS CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

Praga - República Checa

PRAGA MONUMENTAL e KARLOVY VARY (Estância termal mundialmente famosa)
1º DIA

3º DIA PRAGA / KARLOVY VARY

LISBOA / PRAGA

Em hora a indicar, aeroporto da Portela. Formalidades de embarque e partida em
voo regular com destino a Praga. Chegada a Praga, desembarque e
transporte ao hotel. Jantar e alojamento em hotel * * *

Praça da Cidade Velha - Praga

2º DIA

PRAGA (visita a Praga Artística e Monumental)

Após o pequeno-almoço buffet, realizamos visita a pé a “Praga Monumental”
pelo bairro de Mala Strana visitamos a Igreja do Menino Jesus de Praga.
Atravessamos a Ponte Carlos sobre o rio Vltara com as suas 30 estátuas do
século XVII, é o monumento mais famoso da cidade. Percorrendo as suas
encantadoras praças e ruelas medievais, chegando à Praça Velha (Staré
Mestro), com o admirável edifício da antiga Câmara Municipal e o célebre
relógio Astronómico. Almoço em restaurante na cidade. Após o almoço,
continuamos a visita a “Praga Artística”, com passeio a pé pelo Bairro de
Hradcany o complexo do Castelo de Praga. Entrada na Catedral de São Vito,
símbolo da cidade e destaque para a Capelas de S. Venceslau, com as paredes
decoradas de frescos e pedras preciosas e o elaborado túmulo barroco de S.
João Nepomuceno. Miradouro panorâmico sobre o centro histórico. Jantar e
alojamento no hotel.

Após o pequeno-almoço buffet, saímos pelo formoso vale da
Bohemia Ocidental, onde se situa a romântica cidade de Karlovy
Vary. Mundialmente famosa pelas suas nascentes termais e pela
produção de porcelanas e cristais. Passeio panorâmico nesta bonita
cidade fundada por Carlos IV, admirando exteriormente as suas 12
fontes termais, a Igreja barroca de Maria Madalena, a Colunata
da Fonte do Parque, Colunata do Mercado e o Teatro de Karlovy
Vary. Almoço. Tempo para a compra de recordações. Regresso a
Praga. Jantar e alojamento no hotel.

Karlovy Vary

4º DIA PRAGA / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Almoço em restaurante na
cidade. Dia livre para a compra de recordações ou atividades
pessoais. Em hora a indicar, transporte ao aeroporto, formalidades
de embarque e saída em avião com destino a Lisboa.

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
Inclui a passagem aérea, franquia de 20kg de bagagem por pessoa,
transferes e excursões em autocarro de turismo, nosso guia a falar
Português, estadia de 3 noites de hotel 3*, todas as refeições desde o
jantar do 1º dia ao almoço do 4º dia, água e vinho às refeições,
entrada no Complexo do Castelo de Praga com a Catedral de São Vito,
Igreja do Menino Jesus de Praga, taxas de aviação no valor de 147€,
seguro de assistência em viagem, taxas de turismo e IVA.

