Cidades da República Tcheca
07 dias / 06 noites
a partir de
R$ 2.027

+9x de R$ 526
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Nesta viagem privada você terá todo o conforto e assistência para conhecer as cidades da República Tcheca reconhecidas pela Unesco como
verdadeiras joias turísticas.

Paises: República Tcheca
Cidades: Cesky Krumlov - Kutna Hora - Praga
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 1 de Junho a 31 de Dezembro de 2021

Inclui
6 Noites de Acomodação em hotéis selecionados ou previstos;
Motorista guia de língua Espanhola ou Inglesa em cada dia do our;

Transporte em confortável veículo inluindo traslado de chegada e saída;
Visita das cidades de Praga a pé com guia local em idioma Inglês ou Espanhol;
Visita rápida de Kutna Hora, Litomysl, Zelena Hora, Olomouc, Brno, Lednice, Trebic, Telc, Cesky Krumlov, Holasovice;
Café da manhã diário.

Roteiro
1° DIA: PRAGA
Chegada a Praga. Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Recebimento das informações prática. Acomodação.
2° DIA: PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita histórica da cidade, durante a qual conheceremos os principais monumentos históricos da Cidade
Velha e Nova, começando pela Praça da República, Torre da Pólvora e Praça de São Venceslau, local de grandes revoluções. Continuaremos
nossa visita voltando no tempo, aos tempos medievais: Charles University, Royal Route, Praça da Cidade Velha e sua famosa Torre do Relógio
Astronômico, Igreja de Nossa Senhora Tyn, o antigo Bairro Judeu, Ponte Carlos. Almoço livre. À tarde, sugerimos uma visita ao Castelo de
Praga, bairro Mala Strana e a famosa igreja com o Menino Jesus de Praga. A visita termina no centro da cidade. À noite, sugerimos um passeio
de barco pelo rio Moldava com jantar e após um show no Black Lights Theatre. Acomodação.
3° DIA: PRAGA – KUTNÁ HORA – ZELENA HORA – LITOMYŠL – OLOMOUC
Café da manhã no hotel. Saída do hotel com seu motorista-guia. Partida para Kutná Hora e Zelena Hora. A cidade de Kutná Hora, centro
medieval de minas de prata, foi, em sua época, a segunda cidade mais importante do Reino da Boêmia. Zelena Hora, a igreja de São João
Nepomuceno. Partida para Litomysl e Oloumouc. Litomysl, o castelo renascentista da segunda metade do século XVI, presente na lista da
UNESCO desde 1999. Olomouc, a Coluna da Santíssima Trindade. Passeio curto em cada cidade. Acomodação.
4° DIA: OLOMOUC – BRNO – LEDNICE
Café da manhã no hotel. Partida para Brno e Lednice. Brno é uma importante e reservada cidade urbana de monumentos e a segunda maior
cidade da República Tcheca. Representa o centro da província da Morávia. Lednice, recinto Lednice Valtice, complexo de jardins. Curta
excursão em Brno, Lednice e Valtice. Acomodação.

5° DIA: LEDNICE – T?EBÍ? – TEL? - ?ESKÝ KRUMLOV
Café da manhã no hotel. Partida para T?ebí?, Tel? e ?eský Krumlov. T?ebí?, o bairro judeu e a basílica são um exemplo único da coexistência
íntima entre as culturas cristã e judaica, desde a época medieval até o século XX. Tel?, centro histórico com uma série de casas renascentistas
barrocas e burguesas. ?eský Krumlov, centro histórico, o castelo e palácio com as suas ligações e teatro único, junto ao rio Vltava, escudo
heráldico com uma rosa quinquefólia, ruas medievais com casas burguesas. Passeio curto em T?ebí?, Tel?. Acomodação.
6° DIA: ?ESKY KRUMLOV
Café da manhã. Aproveite este dia para explorar esta “pérola renascentista”, como é chamada ?eský Krumlov. Passeio pelo centro da cidade.
Acomodação.
7° DIA: ?ESKÝ KRUMLOV - HOLAŠOVICE - PRAGA
Café da manhã no hotel. Partida para Holašovice. Holašovice é um exemplo de uma aldeia tradicional checa. Passeio curto por Holašovice.
Partida para o aeroporto de Praga.

Hospedagens
Nome: White Lion | Cidade: Praga - 4 Estrelas
Nome: Clarion Congress Hotel Olomouc | Cidade: Olomouc - 4 Estrelas
Nome: Galant Lednice | Cidade: Lednice - 4 Estrelas
Nome: OLD INN | Cidade: ?eský Krumlov - 4 Estrelas

Saídas e Preços
Saídas diárias de Praga em 2021
A partir de EUR 1.165 (preço do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de EUR 1.134 (preço do pacote por pessoa em acomodação tripla)
A partir de EUR 1.482 (preço do pacote por pessoa em acomodação individual)

Observações
Saídas diárias de 1/Junho a 31/Dezembro de 2021.

Fotos

