Praga i Sud de Bohèmia (7 dies)
Bohèmia monumental i paradís natural
GC 1881
Praga representa el conjunt monumental més magnífic de centre europa, capital de la Bohèmia txeca. El sud de la regió és una
extraordinària ruta entre pobles i ciutats de postal, romàntics castells, extensos llacs i l'esplèndida massa forestal de la Sumava,
fronterera amb Baviera i Àustria. Un dels itineraris més complets i recomanables del continent.

Ruta suggerida

Itinerari suggerit
Dia 1-3. - Arribada a Praga, trasllat a l'hotel a Stare
Mesto o Mala Strana i 3 dies per descobrir la capital
txeca.
Dia 4. - Recollida del cotxe de lloguer a l'estació
central i ruta fins Tábor, Jindrichuv Hradec, castell
de Cervena Lotha i Trebon. Nit a České Budějovice.
Dia 5. - Excursió al parc nacional de la Sumava i llac
Lipno (Rozmberk, Vissy Brod, Volary) i Prachatice.
Dia 6. - Excursió al castell de Hluvoká nad Vltavou i
Cesky Krumlov, patrimoni mundial.
Dia 7. - Retorn a Praga via Pisek, els castells de
Zvíkov i Orlik i els pobles de Milevsko i Bechyne.
Devolució del cotxe a l'aeroport de Praga 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 Hotel 3 estrelles amb esmorzar (3 a Praga i 3 a České
Budějovice), cotxe de lloguer per als dies programats, trasllat aeroport-hotel a
Praga, dossier de ruta (què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments de rutes
etc ..) + 100% gestions

475 €
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per
complementar aquest viatge), assegurances opcionals.

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger
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