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DIA 1: BARCELONA – PRAGA

Trobada i trasllat en bus ins a 

l’aeroport, on hem de ser dues 

hores abans de la sortida del 

vol. Un cop l’avió ens deixi a 

Praga, dinarem abans d’anar a 

visitar el majestuós castell. El 

castell de Praga és el símbol de 

la ciutat i la fortalesa medieval més gran del món. Acabada la visita 

ens allotjarem a l’hotel i hi soparem.

 

DIA 2: PRAGA

Esmorzarem a l’hotel i farem una excursió guiada de mig dia a la ciu-

tat. Anirem a la ciutat vella, la plaça de Sant Wenceslau, el pont de Car-

les i farem un complet recorregut pel centre històric d’aquesta ciutat 

que és, sens dubte, una de les més boniques del centre d’Europa i de 

tot el món. Al migdia dinarem i després hi haurà tarda lliure per gau-

dir de la ciutat i fer-hi les típiques compres. Sopar i dormir a l’hotel.

DIA 3: CASTELL DE KARLšTEJN – KARLOVY VARY

Després d’esmorzar a l’hotel agafarem el bus per anar a visitar el 

castell de Karlštejn. Situat a 40 km de Praga, fou construït a mitjan 

segle XIV amb l’objectiu de guardar-hi les joies de la corona txeca i 

els arxius de l’Estat. A continuació, marxarem cap a la ciutat de Kar-

lovy Vary. Quan hi arribem, havent fet el dinar en ruta, gaudirem 

d’aquesta vila famosa per les seves fonts termals i pels seu balnearis. 

Tradicionalment ha allotjat reis, presidents de govern, intel·lectuals i 

un bon nombre de personatges famosos. Marxarem per ser a l’hotel 

a l’hora de sopar.

DIA 4: KUTNá HORA

Esmorzar i sortida cap a Kutná Hora, ciutat que temps enrere va ser 

la segona en importància del Regne de Bohèmia i actualment forma 

part del Patrimoni de la Humanitat preservat per la Unesco. Això va 

ser gràcies a les seves mines de plata. La vila conserva molts monu-

ments arquitectònics i tota l’estructura del seu casc antic. La catedral 

de Santa Bàrbara és l’antiga casa de la moneda, la Cort Itàliana (en-

trada no inclosa). 

Dinarem i es deixarà temps lliure. Cap al tard, pujarem al bus per tor-

nar a l’hotel de Praga, on soparem. 

DIA 5: PRAGA – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel i temps lliure per passejar per Praga i fer-hi les últi-

mes compres. Després el bus ens portarà a l’aeroport per agafar l’avió 

de tornada. Un cop a Barcelona, trasllat ins a l’escola.

Preu per persona en Pensió Completa

02/01-21/03 i 01/11-28/12

31-40 persones: 449€ en habitació múltiple

41-50 persones: 429€ en habitació múltiple

22/03-31/03 i 01/06-31/08

31-40 persones: 459€ en habitació múltiple

41-50 persones: 439€ en habitació múltiple

01/09-31/10 i 01/04-31/05

31-40 persones: 469€ en habitació múltiple

41-50 persones: 449€ en habitació múltiple

02/01 - 21/03 i 01/11-28/12: 40€
22/03 - 31/03 i 01/06-31/08: 50€
01/09 - 31/10 i 01/04-31/05: 40€

El preu inclou:

Bitllets d’avió Barcelona – Praga - Barcelona · IVA i Taxes de 
l’aeroport · Trasllats en bus: escola – aeroport BCN – escola · 
Bus a Txèquia per a tots els trajectes descrits · 4 nits en hotel 
3* en règim de Mitja Pensió (sopar amb una beguda i esmor-
zar) · Tots els àpats descrits al programa (2 dinars a Praga, 1 
dinar en ruta, 1 dinar a Kutná Hora) · Visites amb guia segons 
programa (panoràmica de Praga, Kutná Hora) · Entrades inclo-
ses: Castell de Praga, Castell de Karlštejn, Cort Italiana · Asse-
gurança bàsica de viatge i de responsabilitat civil · 3 gratuïtats 
per a professors per cada 50 alumnes de pagament · Dipòsit 
per alumne i per estada de 30 euros. · L’ordre dels itineraris 
pot modiicar-se.

Serveis opcionals:

•	Guia acompanyant durant tota l’estada a Txèquia
•	  Guia de suport per fer el Check-in a l’aeroport de Barcelona
•	  Visita al camp de concentració de Terezin
•	  Assegurança opcional de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especiicades i serveis no descrits en el programa

Praga i voltants
5 dies / 4 nits

Descompte per persona 

en Mitja Pensió

Opció anticrisis!!


