Praga i Bohèmia central (7 dies)
Balnearis, cervesa i patrimoni medieval
GC 1881
Praga representa el conjunt monumental més magnífic de centre europa. La ciutat de Plzen és la seu de la famosa fàbrica de
cervesa Urquell i Skoda. Cap a l'oest s'estén la esplèndida regió dels grans balnearis històrics (Mariánské, Frantiskovy, Karlovy
Vary) i joia medieval de Cheb. Des de Praga és imprescindible visitar Kutná Hora, Patrimoni Mundial.

Ruta suggerida

Itinerari suggerit
Dia 1-2. - Arribada a Praga, trasllat a l'hotel a
Stare Mesto o Mala Strana i 2 nits per descobrir
la capital txeca.
Dia 3. - Excursió organitzada a Kutná Hora,
Patrimoni Mundial, des de Praga.
Dia 4. - Recollida del cotxe a l'estació central i
sortida cap al castell de Karjstein. Arribada a
Plzen, visita de la fàbrica de cervesa Urquell,
fàbrica d'automoció Skoda, barri jueu.
Dia 5. - Camí de la ciutat balneari de Mariánské
Lázně, Františkovy Lázně si dorm en Cheb,
ciutat medieval.
Dia 6. - Ruta al castell de Loket i arribada a
Karlovy Vary, la més memorable de les ciutatsbalneari.
Dia 7. - Trasllat a l'aeroport de Praga, devolució
del cotxe i vol de tornada.
NOTA: Aquesta ruta es pot combinar amb
altres rutes a la República Txeca o països veïns
com Alemanya o Polònia etc .. (consultar web)

Preus i condicions

Des de

Inclou: 6 nits en 3 estrelles amb esmorzar (2 a Praga, 1 a Plzen, 1 a Cheb i 1 a
Karlovy Vary), cotxe de lloguer per als dies programats, trasllat aeroport-hotel
a Praga, excursió organitzada a Kutná Hora, dossier de ruta (què fer, horaris,
preus, mapes ...) + 100% gestions

550 €
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per
complementar aquest viatge, directe o amb escala), assegurances opcionals

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger
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Praga- Plaça vella

Praga- Pont de Carles amb el castell al fons

Castell de Karljstein

Cases medievals de Cheb

Karlovy Vary

Catedral de Kutná Hora
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