Escapada a Praga
20 a 23 Junho 2019
4 Dias / 6 Refeições
Visitando: Praga ; Karlovy vary ; Kutna Hora

4 Dias / 06 Refeições
1º DIA 20/06 MP – LISBOA – PRAGA TP 1242 14h15 / 18h30
Comparência em local e hora a combinar, para transfer ao aeroporto de Lisboa onde deve comparecer 2h30 horas antes da partida. Formalidades de
embarque e partida com destino a Praga. Chegada, encontro com o guia acompanhante e transfer para o hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA 21/06 PC – PRAGA “CIDADE DOURADA”
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade: o Bairro Judeu e a Sinagoga Staronova, de 1270, a mais antiga da Europa; a Praça da Cidade Velha e
estátua de Jan Huss; a Câmara Velha e seu relógio astronómico de 1410 e ainda visitar o indescritível Bairro Barroco de Mala Strana, com belos palacetes
como o de Wallenstein, de 1630, pertencente a um general protestante que durante a guerra dos 30 anos atraiçoou protestantes e católicos, etc. Almoço.
Pela tarde, visita de Praga Santa – entradas incluídas: Castelo de Praga do séc. IX, a Catedral de S. Vito, o Palácio Real Velho, onde se iniciou a guerra dos
30 anos; a Ponte de Carlos (1357), a mais famosa da cidade, com 30 estátuas do séc. XVIII; a rua Dourada, terminaremos na igreja da Nossa Senhora da
Vitória onde se encontra a estátua do Menino Jesus de Praga. Conforme o horário possibilidade de fim de tarde livre, onde pode ainda percorrer as ruas
por onde andou o Kafka; comprar peças de cristal da Boémia, ou regresso ao hotel. Jantar e Alojamento.
3º DIA 22/06 PC – PRAGA
Pequeno-almoço. Excursão a Karlovy Vary, importante cidade termal que conheceu a sua glória no século XIX. Ponto de encontro da realeza, aristocracia
e alta burguesia, os sumptuosos hotéis e as majestosas instalações termais da cidade receberam as visitas dos famosos compositores Strauss e Beethoven,
entre outras grandes figuras da cultura europeia. Almoço. Para além dos seus jardins e da riqueza dos seus edifícios, destaque para as belíssimas colunatas
construídas em redor do rio Teplá. Tempo livre para conhecer esta glamorosa “cidade-spa” de nascentes minerais, parques verdes e bela arquitetura.
Tempo livre até à hora de regresso a Praga. Jantar típico numa cervejaria e Alojamento.

4º DIA 23/06 MP – PRAGA – KUTNA HORA – PRAGA (150km) – LISBOA TP 1247 19H15 / 21H45
Pequeno-almoço, Saída para a Boémia Central onde conheceremos Kutna Hora, declarado património da Humanidade pela Unesco. Visita panorâmica
para conhecer esta cidade que viveu o seu maior esplendor nos seculos XIII e XIV graças à exploração das suas minas de prata. Ficará a conhecer a Catedral
de Santa Bárbara e a Ponte de Carlos, a Fonte de Pedra, etc. Almoço, regresso a Praga e transfer ao aeroporto para formalidades de embarque e partida
de regresso à sua cidade de origem. Voo para o Porto via Lisboa. Chegada

Fim dos nossos serviços

Preço por pessoa em duplo, de acordo com número de participantes,
Participantes
Total NET

48
815,00 €

44
805,00 €

39
825,00 €

34
835,00 €

29
875,00 €

24
905,00 €

- Taxas aeroporto incluído, passíveis de alteração até 20 dias antes da partida.
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Os preços incluem:
 Voos base ida e volta em classe económica TAP – Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis incluídas;
 Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço hotéis 4* conforme os abaixo indicados mediante
disponibilidade no momento de reconfirmação dos serviços terrestres.

Praga – HOTEL Royal Prague 4*










6 Refeições, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com
pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais; sendo 1 jantar especial de despedida numa cervejaria típica de Praga
com cerveja incluída
Guia acompanhante Flash/Special Tours
Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa;
Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme apólice que
juntamos em anexo;
Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Flash Viagens/ Guia;
Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia;
Assistência telefónica 24 horas;
Condições gerais de acordo com nossa programação Europa.

Excluindo:
 Bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não indicados.
NOTA:
- O alojamento, realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados como previstos ou
similares. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não aconselhável para 3 adultos). Havendo
hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os circuitos serão sempre do tipo Standard.
- Não existem reservas ou bloqueios efectuados pelo que o pedido de grupo está sujeito a disponibilidade aérea e hoteleira.
- Apenas é necessário o Bilhete de Identidade, documento com validade mínima de 6 meses à data da chegada do circuito.
- Todos os menores de idade viajando sem os pais ou com apenas um deles, necessitam ainda de autorização oficial de viagem ao
estrangeiro.
- Os preços são baseados na ocupação média por autocarro

Assistência 24 Horas
Serviço de acompanhamento do cliente 24 horas para ajudar a resolver todo o tipo de imprevisto. Este serviço permanente, é efectuado
por um número de emergência em Portugal que com toda a logística existente, permite resolver, no momento qualquer problema.
Ao dispor para qualquer esclarecimento.
Melhores cumprimentos
JOSE JOÃO LUZ
Tel. 22 508 12 40
91 802 35 34
Mail: jose@flashviagens.com
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