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DEZEMBRO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Praga
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Praga, via Lisboa. Chegada e 
desembarque. Transporte até ao centro da capital checa. 
Iniciamos a visita desta acolhedora cidade pelo Castelo de 
Praga, complexo constituído por vários palácios e edifícios 
históricos, entre eles a Catedral de S. Vito, símbolo de Praga, 
e a célebre Rua do Ouro. Visita à Biblioteca do Mosteiro de 
Strahov, uma das mais deslumbrantes bibliotecas históricas 
do mundo. Jantar. Alojamento no Hotel Royal Prague  
ou similar. 

DIA 2  ›  Praga

DIA 3  ›  Praga

DIA 4  ›  Praga  ›  Lisboa ou Porto

Pequeno almoço no hotel. Continuação das visitas pela 
Cidade Pequena, Mala Strana, uma das zonas mais 
encantadoras da cidade e onde encontramos a Igreja do 
Menino Jesus de Praga. Travessia do rio Moldava através 
da Ponte Carlos até à Cidade Velha, recheada de beleza e 
diversidade arquitetónica. Destaque para o famoso relógio 
astronómico, a Torre da Pólvora e a Praça Venceslau. Almoço. 
Tarde livre para atividades de caráter pessoal. Jantar típico 
com animação folclórica. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Sugerimos um passeio pelo Mercado de Natal de 
Praga. Tempo para se preparar para a noite mais esperada 
do ano, recheada de glamour e elegância. Especial Jantar de 
Réveillon no hotel com muita animação. Sugerimos ainda que 
assista ao ímpar e grandioso espetáculo de fogo-de-artifício. 
Alojamento. 

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a indicar localmente, 
transfer ao aeroporto de Praga para embarque no voo 
regular com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da 
viagem e dos nossos serviços.

Partidas de 
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noites de alojamento
de 29 de Dezembro a 1 de Janeiro 2021

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) – Lisboa (03h20) – Praga 
• Praga (03h30) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 80€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em Praga;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel 
mencionado ou similar;
› Refeições: 1 almoço e 2 jantares;
› Entradas no Castelo de Praga, Catedral de S. Vito, 
Biblioteca do Mosteiro de Strahov, Igreja do Menino 
Jesus em Praga;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

07Réveillon
em Praga

Prepare-se para celebrar a chegada do Ano Novo descobrindo 
uma das capitais europeias mais encantadoras.

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.195€

   1.385€

   895€

Suplemento de partida de Lisboa  25€

PREÇO INCLUI:

›
REFEIÇÕESVISITAS
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