
PRAGA I BOHEMIA ROMANTICA
5 DIES | TOT INCLOSPROGRAMACIO

DIA 1: ORIGEN -- AEROPORT DE BARCELONA - PRAGA.
Sortida des del nostre lloc d’origen a primera hora del matí en direcció a l’Aeroport de Barcelona. Tràmits. Vol 
Barcelona – Praga. Arribada a la capital de la República Txeca on ens estarà esperant la nostra guia local. Tot 
seguit ens dirigirem cap al centre de la ciutat per iniciar les visites. Durant el dia d’avui visitarem el Barri Jueu 
amb les famoses Sinagogues i l’antic Cementiri Jueu, creat l’any 1439. Visita de la Plaça Vella i el seu famós 
Rellotge Astronòmic, uns dels icones de la ciutat. Dinar en Restaurant. A la tarda continuarem visitant la ciutat 
amb la Plaça de Wenceslao, escenari d’importants aconteixement històrics com van ser, entre d’altres, les 
manisfestacions que van donar lloc a la caiguda del comunisme en aquest pais. Un cop acabades les visites ens 
dirigirem al nostre hotel. Repartiment d’habitacions, sopar i allotjament. 

DIA 2: PRAGA.
Esmorzar a l’hotel. Duran el matí visitarem, amb la nostra guia local, el Barri del Castell, situat a la part alta de la 
ciutat i des d’on es governava la ciutat i el pais. Va ser contruït al segle XI i és el castell més gran del món. Allunyat 
de la ideia de castell medieval amb aspecte fortificat, el Castell de Praga està format per un conjunt de bonics 
palaus i edifi cis conectats per petits i pintorescs carrerons. Dins d’aquest escenari també trobem la Catedral 
de San Vito, on es coronaven els reis de Bohemia. Baixant del Barri del Castell passarem pel famós Carreró 
d’Or i pel pont més fotogènic de Praga, el Pont de Carles, de 500 metres de llarg sobre le riu Moldava i decorat 
amb 30 estatues situades a tots dos costats del pont. A continuació anirem a agafar un vaixell que ens durà a fer 
una Creuer pel riu Moldava. En aquest vaixell farem el dinar mentre veiem Praga des de la bonica perspectiva 
que ens dona el riu. A la tarda tindreu una mica de temps lliure abans de dirigir-nos a un teatre per presenciar 
una obra de Teatre Negre tan típica de Praga. El teatre negre és una experiència originària de Praga i es basa 
en la incapacitat de l’ull humà per diferenciar negre sobre negre. Els actors van completament vestits de negre i 
actuen sobre fons negre, deixant que l’espectador només pugui veure allò que volen mostrar: objectes il.luminats i 
fosforescents i personatges que fl oten son alguns dels elements que fan tan especial aquest art. Retorn al nostre 
hotel, sopar i allotjament.

DIA 3: CESKY KRUMLOV - CESKE BUDEJOVICE.
Esmorzar a l’hotel. Durant el dia d’avui realitzarem les visites amb guia local. A primera hora del matí ens dirigirem 
a Cesky Krumlov, la que diuen que és la població més bonica del pais i que va ser declarada Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Pel seu entramat de carrerons medievals, les seves façanes reinaxentistes, el seu gran 
Castell (el segon més gran del pais) i pels innumerables racons encantadors, Cesky Krumlov és la joia de Bohemia 
i una població de conte de fades. Dinar en restaurant. A la tarda ens dirigirem cap a la capital de Bohemia del 
Sur, la ciutat de Ceske Budejovice. Allà visitarem una de les places més visitades de la República Txeca. Es cert 
que al pais son habituals les gran places amb monuments i edifi cis de gran bellesa, pero sens dubte la Plaça de 
Premysl Otakar de Ceske Budejovice, conformada per un conjunt de monuments i edifi cis de gran bellesa, és la 
més destacada i reconeguda de totes. Retorn al nostre hotel a última hora de la tarda. Sopar I allotjament.

DIA 4: CASTELL DE KONOPISTE - KUTNA HORA - NIT FOLKLORE.
Esmorzar a l’hotel. Durant el dia d’avui farem les visites amb guia local. Al matí en dirigirem cap al Castell de 
Konopiste, a uns 50 kms al sud-est de Praga. Aquest castell es va fer famós com a residència del príncep Franz 
Ferdinand d’Austria, hereu del tron Austro-Húngar. El seu assassinat a Sarajevo va provocar la Primera Guerra 
Mundial. Continuació fins arribar a Kutna Hora. Dinar en restaurant. A la tarda visitarem aquesta població. El 
seu Casc Antic va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 1995. La població va prosperar 
econòmicament al segle XIII gràcies a les mines de Plata i aquesta prosperitat va fer que en algun moment de 
la història rivalitzés amb la capital Praga. A part del seu Casc Antic també cal destacar la Catedral de Santa 
Bàrbara. Un cop acabada la visita ens aproparem amb autocar fi ns a la Ossera de Sedlec, més coneguda con 
a Capella dels Ossos. Lo que fa única a aquesta capella és que el seu interior està decorada amb més de 40.000 
esquelets que formen diferents altars i fi gures decoratives. La majoria dels ossos provenen de víctimes de la Peste 
Negra o les Guerres Husitas. Retorn a Praga. Al vespre assistirem a un local on tindrem l’oportunitat de gaudir d’un 
Sopar-Espectacle amb música i balls típics del pais. Allotjament a l’hotel.

DIA 5: KARLOVY VARI - AEROPORT DE BARCELONA - ORIGEN.
Esmorzar a l’hotel. Carregarem maletes i ens dirigirem cap a la població-balneari de Karlovy Vary. Visita amb 
la nostra guia local. La fama d’aquesta població es va iniciar al segle XIX, quan personatges il·lustres europeus 
anaven a relaxar-se i gaudir de les seves aigües medicinals. La visita a Karlovy Vary consisteix en un bonic passeig 
al llarg del riu des d’on contemplar la majoria d’edifi cis destacats. Dinar en restaurant. A l’hora convinguda ens 
desplaçarem fins a l’aeroport de Praga. Tràmits i vol fi ns a Barcelona. Arribada a la Ciutat Condal i trasllat fins al 
lloc d’origen. Fi del viatge i dels nostres serveis..

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar el seu contingut.
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment s’ha de comunicar a l’hora realitzar la reserva. Un 
cop realitzada la reserva no es faran canvis en els menús.

   DATES DE SORTIDA          PREU (per persona)

    2021 MAIG            10  / 17

     2021 SETEMBRE          20

    1.190 €

   1.190 €
    Suplement Habitació Individual: 220 €

INFORMACIÓ I RESERVES:

635.039.483 - 93.860.50.37 info@intermediatours.com

EL PREU INCLOU

• Trasllat en autocar a l’Aeroport de Barcelona, anada i tornada.
• Vols Barcelona - Praga - Barcelona amb facturació d’equipatge de fi ns a 23kg per persona.
• Hotel 4* al centre de Praga, 4 nits.
• Pensió completa des del dinar del primer dia fi ns al dinar de l’últim dia, amb aigua i una copa de vi o 
cervesa. Café inclós a migdia.
• Circuit en autocar en territori de la República Txeca. Guia acompanyant de la nostra agència.
• Guia local en totes les visites del programa.
• Entrades representació teatral “Teatre Negre” al centre de Praga.
• Creuer-Visita en vaixell per riu Moldava amb dinar inclòs.
• Assegurances: Assistència en viatge + Cancel.lació de viatge (Veure condicions).

EL PREU NO INCLOU Despesses privades i extres als hotels i restaurants,   
propines, cap altre servei no especificat en el 
programa.

CIRTUIT

ESTRELLA

avió monumental qualitat/Preu


