
Praga, Balnearis i Castells de Bohemia i Moravia
Dies de sortida 2019

Dia 1 diumenge: Igualada-Barcelona-Praga

Dia 2 dilluns: Praga

Dia 3 dimarts: Praga - Kutna Hora - Olomuc.

Dia 4 dimecres: Olomuc-Kromêriz-Olomuc

Dia 5 Dijous: Olomuc-Jindrichuv Hradec-České Budějovice

Sopar

Pensió completa

Pensió completa

Pensió completa.

Pensió completa

Sortida de les nostres terminals cop a l'aeroport de Barcelona.
Sortida del vol amb desinació a Praga.Arribada i trasllat amb guia
local cap l'hotel Prak Inn 4 ****. Sopar i allotjament.

Esmorzar i sortida per a la visita panoràmica amb guia oficial de
parla hispana. Recorrerem a peu els principals carrers i els
monuments històrics i arquitectònics de la cuitat vella, Stare
Mesto. La visita panoràmica culminarà a la plaça de la Ciutat Vella
amb dinar inclòs. A la tarda amb el nostre guia es traslladarem al
Castell, per tal de recórrer els seus patis i visitar la magistral
Catedral de Sant Vito, la Carreró de l'Or i el Palau Reial, amb
entrades incloses. Sopar a la famosa cerveseria U Fleku (cervesa
inclosa). Retorn a l’hotel pel nostre compte.

(300 km.)

Esmorzar, a les 8:00 h, sortida cap a Kutna Htora (UNESCO) 65
km. Veurem: la Catedral gòtica de Santa Bàrbara (segle XIII).
Aquesta preciosa esglèsia ret homenatge a la santa patrona dels
miners i constitueix el principal monument de Kutna Hora; La
Casa de la Moneda, on s'encunyava el gros txec fins 1547,
l'anomenada Casa de Pedra (estil gòtic), l'església barroca de
Sant Joan de Nepomuceno. Durant el trajecte passarem per la
ciutat de Sedlec, prop de Kutna Hora, famosa per l'impressionant
ossera humana, la més gran d'Europa. Dinar en restaurant i
continuació a Olomuc. Sopar i allotjament en hotel NH Olomuc 4
****.

Esmorzar. Recorregut per la ciutat i continuació cap a la ciutat
propera de Kromeriz amb un recorregut per la zona i dinar en
restaurant cèntric. Tarda lliure per passejar pel seu casc històric,

sopar a l'hotel

Esmorzar i sortida cap al sud de Bohèmia. Durant el trajecte
pararem a la ciutat de Jindrichuv Radek, una de les més belles de
la República Txeca. Aquí visitarem el famós castell i podrem
admirar l’espectacular entorn arquitectònic de la plaça medieval.
Dinar a l’ hotel Concertino i posteriorment continuació a la ciutat
de famosa per la fabricació original de la
cervesa Budweiser (Budvar) i ciutat que conserva una grandiosa i
bonica plaça, de les més boniques d'Europa Central. Sopar i
allotjament a l’hotel Clarion Congres 4 ****

.

České Budějovice,

(300 km.)

Dia 6 Divendres: Ceske Budejovice-Cesky Krumlov-
Marianske Lazne

Dia 7 dissabte: Marianske Lazne - Karlovy Vary-Praga.

Dia 8 diumenge: Praga – Barcelona – Igualada

EL PREU INCLOU:

NO INCLOU:

(250 km.)

Esmorzar i sortida cap a Cesky Krumlov amb guia oficial, visita
de la fortalesa Krumlov. Dinar. Després de la visita i el dinar,
sort ida cap a Marianske Lazne, més coneguda
internacionalment com Marienbad. És una de les ciutats més
elegants de la República Txeca i lloc d'esplai de les més
cèlebres figures polítiques, artístiques i culturals del món. Sopar
i allotjament en hotel Agrícola 4 ****.

(160
km)

Karlsbad. Segons la llegenda va ser fundada a mitjan segle XIV
per l'Emperador Carles IV. Karlovy Vary significa ¨ formiguer de
Carles ¨ nom que recorda la font que el accidentalment va
descobrir. La cuideu compta amb més de 60 fonts termals, però
en ús només hi ha 12. Durant el recorregut els visitants
quederan meravellats per les precioses edificacions i podran
beure el preuat líquid mineral. Dinar. Sortida cap a Praga. Sopar
i allotjament en hotel Park Inn 4 ****

Esmorzar i a l'hora indicada trasllat a l'aeroport. Facturacio i
sortida del vol cap a Barcelona. Trasllats a les nostres
terminal.per prendre el seu vol de tornada.

Igualada-Barcelona-Igualada * Bitllet
d'avió de Barcelona / Praga / Barcelona * 7 nits en hotels 4* i
cèntric a Praga en règim de mitja pensió amb 6 sopars (menús
de 3 plats amb gerres d'aigua) * Alguns sopars seran en
restaurants. * 6 dinars en restaurants (menús de 3 plats amb
gerres d'aigua) * Guia parla hispana des de l'arribada a Praga
fins a la sortida * Visites esmentades en l'itinerari amb el
nostre guia. * Entrades al Castell de Praga, a l'església de Sta
Barbara, al castell de Jindrichuv Radek i a la fortalesa de Cesky
Krumlov. * 1 sopar en cerveseria U Fleku amb begudes
incloses * Autocar/Minibús modern de màxim 5 anys
d'antiguitat * Trasllat d'arribada i sortida a Praga.

. Taxes aèries (aprox. 150 € subjectes al dia d'emissió
* Impostos locals o visats d'entrada al país. * Begudes en els àpats
.* Qualsevol servei no especificat a l'apartat anterior

Pensió completa

Esmorzar

Pensió completa

Rbla. Sant Isidre, 9
Telf. 938 037 556

www.ferfrans.com08700 IGUALADAGC-419

Circuit Tour Regular

Abril: 14  - Juny: 23, 30  -  Juliol:  7, 14, 21, 28  -  Agost: 4, 11, 18, 25  -  Septiembre 1, 8, 15, 22, 20

Circuit TXEQUIA i PRAGACircuit TXEQUIA i PRAGA

Els nostres viatges

Preu per persona Ha. Doble:                1.225 Euros

Spl. Habitació individual:                         380 Euros

Taxes aproximades:                                 150 Euros
Assegurança de viatge:                             35 Euros
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