
OPCIONAIS
A KARLO VIVARY
3º Dia – PRAGA / KARLOVY VARY / PRAGA

Após o pequeno almoço no hotel, saída para a famosa 
estação termal de Karlovy Vary. Karlovy Vary é uma 
cidade de termas muito popular na República Checa. A 
sua história teve início no século XIV, durante o reinado de 
Carlos IV. Os poderes terapêuticos das nascentes locais 
foram testados por diversas celebridades tais como o 
czar russo Pedro o Grande e o escritor alemão Goethe. 
Karlovy Vary também ficou famosa graças ao fabrico do 
mundialmente famoso cristal Moser, à porcelana Karlsbad 
e ao licor de ervas Becherovka. Visita da Fábrica de 
Cristal da Boémia Moser cuja tradição remonta à Idade 
Média. Após a chegada a Karlovy Vary poderão apreciar 
o ambiente “rétro” da antiga Karlsbad cujos tempos 
mais gloriosos remontam ao séc. XIX quando a realeza, a 
aristocracia, a alta burguesia e o mundo da cultura para 
aqui vinham a “banhos” e tomar águas. Passeio a pé para 
admirar as lindíssimas alamedas com inúmeras nascentes 
hidrominerais e edifícios arquitetónicos. O destaque é 
Vrídlo (a Gigantesca Nascente), que é a mais famosa em 
Karlovy Vary. Esta nascente consegue expelir água a uma 
altura de até doze metros, aproximadamente. Almoço 
em Restaurante. Antes de regressar a Praga, visita ainda 
do Museu Jan Becher e degustação da famosa bebida 
checa “Becherovka”. A Becherovka obtém o seu sabor 
a partir da semente de anis, canela, e aproximadamente 
32 outras ervas. Seu teor alcoólico é de 38%. Costuma 
ser servida fria, como um digestivo. Também pode ser 
servida com água tónica, fazendo um cocktail conhecido 
como “BeTon” (BEcherovka+TONic). Embarque para um 
maravilhoso almoço com passeio num cruzeiro no Rio 
Vltava. Regresso ao hotel.

1 dia de visitas com almoço e jantar a bordo
110€

NO BAIRRO JUDEU DE PRAGA
4º Dia –  PRAGA

Após o pequeno almoço, saída do hotel para visita de 
Josefov o emblemático Bairro Judeu de Praga que foi 
arrasado por uma campanha de saneamento que teve 
lugar entre os séculos XIX e XX. A comunidade judaica 
de Praga foi uma das mais importantes da Europa e 
a sua presença na cidade está comprovada desde o 
século VIII. Inicialmente dispersa, a comunidade de 
judeus reagrupou-se nos arredores da Cidade Velha 
desde o século XVIII no centro de uma cidade judaica 
com jurisdição autónoma. Esta comunidade viveu uma 
história bastante agitada, na qual se alternaram períodos 
de perseguição (discriminações, expulsões) com 
períodos mais calmos que permitiram o desenvolvimento 
de uma inestimável riqueza cultural: no final do século 
XVI e princípios do século XVII, período do célebre Rabbi 
Low e do prefeito da cidade judaica Marcus Mordecai 
Maisel, o reino de Joseph II no séc. XVIII (o bairro judeu 
foi nomeado de Josefov em sua homenagem), ou a 
princípios do século XX com a emergência dos grandes 
escritores de língua alemã como Franz Kafka e Max 
Brod. Ao final do século XIX, o estado de insalubridade 
do bairro judeu levou o conselho municipal a lançar 
uma grande campanha de ”saneamento” que levou à 
destruição quase total do bairro. As suas ruas de labirinto 
foram substituídas por amplas avenidas que albergam 
bonitos edifícios burgueses. A mais importante é a rua 
de Paris, atualmente cercada por lojas de luxo. Visita 
das Sinagogas Espanhola e Pinkas e do antigo cemitério 
judeu. Almoço em restaurante. De tarde, continuação das 
visitas da cidade. Regresso ao hotel.

1 dia de visitas com almoço no centro

45€

A bela cidade da Europa Central onde os 
estilos gótico e renascentista convivem lado-
a-lado tendo como ex-libris um dos maiores 
castelos do mundo e a Ponte Carlos. Uma 
cidade pulsante, seja pela sua história e 
cultura, seja pela sua agitada vida noturna. 
As suas igrejas e palácios, a pequena 
Rua do Ouro, lugar de mitos e lendas 
associado a uma “Praga mágica”, 
misteriosa e esotérica. 

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhante Tryvel durante toda a viagem;
• Bolsa ou similar Tryvel;
• Passagem aérea Lisboa / Praga / Lisboa com a TAP em 
classe económica, e com direito ao transporte de 1 mala por 
pessoa – peso máximo 23Kg;
• Taxas de aeroporto combustível e segurança no valor de 
145,08€ à data de 26.11.2018 – a atualizar no ato da emissão);
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em 
autopullman com ar condicionado e assistência local;
• 04 noites de alojamento no Hotel selecionado incluindo o 
pequeno-almoço;
• Todas as refeições mencionadas no programa;
• Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia 
local em português ou espanhol, incluindo entradas nos 
monumentos mencionados;
• Seguro de viagem – Multiviagens;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter 
pessoal (ex. telefonemas, mini-bar, lavandaria, etc.);
• Gratificações a guia e motoristas;
• Tudo o que não estiver devidamente especificado no 
presente programa.
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03 A 07 SETEMBRO 2019

PREÇO FINAL POR 
PESSOA QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

890€ 260€

REPÚBLICA CHECA

1º DIA – LISBOA / 
PRAGA

Comparência no 
aeroporto Humberto 

Delgado em Lisboa pelo 
menos 90 minutos antes 

da partida. Embarque no 
voo regular TAP 1304 com 

partida às 14h05. Chegada a 
Praga, pelas 18h20. Assistência 

e transporte para o Hotel Antik 
City 4*. Jantar e alojamento.

2º DIA –PRAGA
Pequeno-almoço no hotel. Saída 

para visita de dia completo a Praga 
com almoço incluído em restaurante. 

Visita da zona do “Castelo de Praga” 
(entrada), Catedral de S. Vito, antigo 

Palácio Real e a famosa Ruela do Ouro. 
Descendo pelo bairro do castelo (a pé), 

chegada até às margens do rio. Segue-
se a visita da Igreja do Menino Jesus. 

Atravessando a Ponte de Carlos, continuação 
da visita de Praga: praça principal da Cidade 
Velha (onde se situa o famoso Relógio 
Astronómico), Praça Wenceslau, entre outros 
pontos de interesse. Regresso ao hotel. Em 
hora a combinar, transporte para jantar no 
Restaurante Folklore Garden, local com muita 
animação e boa disposição. Regresso ao hotel 
e alojamento.

3º DIA –PRAGA
Dia inteiramente livre para passeios a gosto 
pessoal. Almoço e jantar livre. Alojamento no 
hotel.

4º DIA –PRAGA
Dia inteiramente livre para passeios a gosto 
pessoal. Almoço livre À noite, saída para 
jantar no Restaurante Medieval Pavouka com 
ementa típica e animação.Regresso ao hotel e 
alojamento.

5º DIA –PRAGA / LISBOA
Dia inteiramente livre para passeios a gosto 
pessoal. Almoço livre. Tempo livre no centro 
até á hora do transporte para o aeroporto. 
Assistência nas formalidades de embarque.
19H05 – Partida em voo direto TAP 1305 com 
destino a Lisboa.
21h35 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto 
Humberto Delgado.

Praga


