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Intercontinental Praga 5* DBL SGL 

06/01 a 01/02 € 473 € 802 

04/02 a 28/02 € 473 € 802 

01/03 a 29/03 € 498 € 852 

03/04 a 10/04 € 773 € 1.402 

23/04 a 25/05 € 773 € 1.402 

01/06 a 01/07 € 773 € 1.402 

12/07 a 09/08 € 623 € 1.102 

11/08 a 30/08 € 623 € 1.102 

31/08 a 21/09 € 773 € 1.402 

25/09 a 27/10 € 773 € 1.402 

28/10 a 17/11 € 623 € 1.102 

30/11 a 15/12 € 623 € 1.102 

   

Grand Majestic Plaza DBL SGL 

07/01 a 28/02 € 368 € 597 

01/03 a 28/03 € 383 € 627 

03/04 a 03/05 € 533 € 927 

06/05 a 30/06 € 533 € 927 

08/07 a 30/08 € 498 € 852 

31/08 a 03/11 € 533 € 927 

05/11 a 06/12 € 383 € 627 

02/12 a 23/12 € 383 € 627 

 

   

 

O pacote inclui: 
Acomodação com café da manhã; Tours mencionados no itinerário em serviço 

regular; Todos os traslados incluídos no itinerário em veículo privativo; 

 
O pacote não inclui: 
Voos internacionais; Despesas pessoais; refeições não mencionadas, 

 

Dia 1: Praga 
Chegada em Praga, com assistência no aeroporto e traslado em veículo privativo 

até o hotel escolhido. 

 

Dia 2: Praga 
Tour de meio-dia por Praga em serviço regular. Nesse tour, o viajante poderá 

conhecer alguns dos monumentos históricos da antiga capital da Boêmia, 

explorando sua cultura e história. Considerada como o coração do Europa Central, 

Praga oferece aos seus visitantes todo o esplendor da arquitetura medieval e 

inúmeros monumentos repletos de incríveis histórias. Retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 3: Praga / Karlovy Vary 
Após café da manhã no hotel em Praga, traslado até Karlovy Vary para um tour de 

dia inteiro, aproveitando para testemunhar as incríveis vistas panorâmica da 

região do leste da Boêmia. Famosa pelas suas fontes termais, Karlovy é uma 

charmosa cidade de spas, perfeita para quem quer combinar relaxamento com 

cultura. Retorno ao hotel em Praga e pernoite. 

 

Dia 4: Praga/Karlstejn 
Tour de meio dia no Castelo Karlstejn. Um dos castelos mais importantes e mais 

procurados na República Tcheca, foi erguido para guardar os tesouros, relíquias 

sagradas e joias da família real da Boêmia. O castelo passou por diversas 

mudanças em seu estilo através dos anos, até chegar ao seu estilo neogótico atual. 

Uma verdadeira relíquia do reino da Boêmia e uma visita imperdível na República 

Checa. Retorno ao hotel em Praga e pernoite. 

 

Dia 5: Praga 
Após café da manhã, check out e traslado em veículo privativo até o aeroporto. 

 

 

Reservas ou maiores informações: 
 aa@fourseasonstravel.eu 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

AS LUZES DA BOÊMIA 
BY FOUR SEASONS TRAVEL 

5 Dias / 4 Noites Preços e Condições – 2018 (em euros por pessoa) 
Válidos até dezembro/18 sujeitos à alteração sem aviso prévio. Hotéis 

sujeitos à disponibilidade.  

Destaques do Programa: 

- Saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã 

- Bilhetes de trem inclusos  

 


