
1º DIA – PORTO 
OU LISBOA / PRA-

GA
Comparência nos ae-

roportos do Porto e 
Lisboa para formalida-

des de embarque, duas 
horas antes da partida.

Partida com destino a Pra-
ga em voo regular Tap

21h55 – Chegada a Praga 
Assistência e transporte para 

o Hotel Clarion Congress 4* ou 
similar. Check in e atribuição de 

quartos.

2º DIA – PRAGA - VISITA DA PRA-
GA MONUMENTAL
Pequeno-almoço no hotel.
Saída do hotel para visita da zona 
do “Castelo de Praga”, a catedral 
de S. Vito, o Antigo Palácio Real e 
a famosa Ruela do Ouro, descendo 
pelo bairro do castelo (a pé). Al-
moço em restaurante. A seguir ao 
almoço, continuação da visita de 
Praga: a praça principal da Cidade 
Velha (onde se situa o famoso re-
lógio astronómico), a Praça Wen-
ceslau, a Igreja do Menino Jesus e a 
Ponte Carlos entre outros pontos de 
interesse. Transporte para o hotel a 
meio da tarde. Saída para jantar em 
restaurante com atuação folclórica e 
músicas tradicionais.
Regresso ao hotel e alojamento.

3º DIA – PRAGA – VISITA DO BAIR-
RO JUDEU
Pequeno-almoço no hotel. Saída do 
hotel para visita de Josefov o em-
blemático Bairro Judeu de Praga 
que foi arrasado por uma campanha 
de saneamento que teve lugar entre 
os séculos XIX e XX. Ao final do sé-
culo XIX, o estado de insalubridade 
do bairro judeu levou o conselho 
municipal a lançar uma grande cam-
panha de ”saneamento” que levou à 
destruição quase total do bairro. As 
suas ruas de labirinto foram subs-
tituídas por amplas avenidas que 
albergam bonitos edifícios burgue-
ses. A mais importante é a rua de 
Paris, atualmente cercada por lojas 
de luxo. Visita do Museu Judeu, do 
cemitério judeu e da Sinagoga. Al-
moço em restaurante. Tarde livre.
À noite, saída para jantar em restau-
rante Medieval com ementa típica e 
animação. Regresso ao hotel e alo-
jamento.

4º DIA – PRAGA / LISBOA OU POR-
TO
Pequeno-almoço no hotel e manhã 
livre. Às 12h00 check out do hotel e 
transporte para o cais para embar-
que num cruzeiro no Rio Vlatva, com 
almoço a bordo. De tarde, transpor-
te para o aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque. 17h30 – 
Partida com destino a Lisboa e Por-
to em voos regulares Tap. Chegada 
aos aeroportos de Lisboa e Porto ao 
inicio da noite.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Porto / Lisboa / Praga / Lisboa / 
Porto, em voos regulares da TAP Portugal;
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em 
autocarros com ar condicionado e assistência local;
• 3 noites de alojamento e pequeno-almoço no hotel 
Clarion Congress 4**** ou similar, em Praga;
• 5 refeições em restaurantes com 1 bebida incluída;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerário;
• Cruzeiro de cerca de 2 horas no Rio Vltava;
• Guias locais em Português;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre 
os locais a visitar;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(total aproximado € 96,17 (sujeitos a atualização e 
reconfirmação aquando da emissão dos bilhetes);
• Seguro Multiviagens;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• Mochila de viagem / bolsa;
• Acompanhamento por representante da Tryvel 
durante toda a viagem;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações para guias, motoristas e restaurantes;
• Extras de carácter pessoal (bar, mini bar, gratificações, 
serviço de quartos, telefonemas, etc.)
• Tudo o que não estiver devidamente especificado no 
presente programa;
 

NOTA ADICIONAIS: Os valores acima apresentados 
poderão sofrer eventuais alterações em caso de 
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de 
combustível.

DE 05 A 08 OUTUBRO 2017

MIN 20  PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

760€

120€

PRAGA

City
Break


