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Os Mercados de Natal são uma referência na República Checa, nesta época festiva e os de Praga são os mais impressionantes do
país. A cidade iluminada proporciona, a turistas e locais, a partilha de vivências num verdadeiro cenário da magia do Natal.
Compras de Natal nas lojas de artigos da época artesanais, provas de doces típicos, animação de rua ou apenas deambular pelos
Mercados de Natal fazendo-se acompanhar de um copo de vinho quente na mão para esquecer o frio da época… estes são os
nossos conselhos.
Depois da visita à cidade de Praga, uma cidade onde a cultura impera… deixe-se encantar pela magia do Natal, num ambiente
único.

1º DIA – 07 DEZEMBRO (3º FEIRA) – LISBOA|PRAGA
Comparência no aeroporto 2h antes da partida para embarque num voo TAP, com destino a Praga. Chegada, formalidades de
desembarque. Encontro com o nosso agente local e transporte ao hotel. Chegada ao hotel, check in e alojamento. Alojamento no
Hotel Clement 4**** ou similar.

2º DIA – 08 DEZEMBRO (4ª FEIRA) – PRAGA
Pequeno almoço no hotel. Transfer do hotel em direção ao Castelo. Visita a pé á zona alta de Praga: Hradcany ou zona do
Castelo ( Catedral de São Vito; Antigo Palácio Real; Basílica de São Jorge;  Rua do Ouro). Regresso ao hotel.  Tarde livre para
visitar a cidade e desfrutar do mercado de natal. Alojamento no Hotel Clement 4**** ou similar 

3º DIA – 09 DEZEMBRO (5ª FEIRA) – PRAGA
Pequeno almoço no hotel. Saída a pé para visita Continuação a pé até à da Cidade Pequena, Malá Strana, uma das zonas mais
charmosas de Praga, com as suas magníficas igrejas, palácios e jardins barrocos. Travessia do rio Vltava pela Ponte Carlos.
Regresso ao hotel.  Regresso ao hotel.  Tarde livre para visitar a cidade e desfrutar do mercado de natal. Alojamento no Hotel
Clement 4**** ou similar. 

4º DIA – 10 DEZEMBRO (6ª FEIRA) – PRAGA
Pequeno almoço no hotel. Saída a pé para visita á Cidade Velha e ao Bairro Judeu (Museu Judeu; Sinagoga Pinkas; Sinagoga
Klausen, Sinagoga Maisel, Cemitério Judeu; Sinagoga Velha Nova). Regresso ao hotel.  Tarde livre para visitar a cidade e
desfrutar do mercado  Alojamento no Hotel Clement 4**** ou similar 

5º DIA – 11 DEZEMBRO (SÁBADO) – PRAGA
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para visitar a cidade e desfrutar do mercado de natal. Jantar Medieval. Alojamento no Hotel
Clement 4**** ou similar. 

6º DIA – 12 DEZEMBRO (DOMINGO) – PRAGA | LISBOA 
Pequeno almoço no hotel. Check out do hotel.  Transporte ao aeroporto para formalidades de embarque em voo TAP com
destino a Lisboa.

Fim da viagem.
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•Bebidas às refeições;

• Gratificações;

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

• Despesas de caráter pessoal designados como extras

O PREÇO NÃO INCLUI

• Acompanhamento por um elemento de Novas Fronteiras
Viagens durante toda a viagem;

• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa /
Praga / Lisboa, em voo regulares TAP a com direito a 1 peça de
bagagem com 23 kg;

• 5 noites de alojamento em hotel de 4****;

• Refeições: 4 pequenos almoços + 1 jantar;

• Todos os transportes como indicado no programa;

• Guia local em língua portuguesa durante as visitas 

• Todos os impostos aplicáveis;

• Audioguias ;

• üTaxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 112,00€ (à data de 27/04/2021) – a reconfirmar e
actualizar na altura da emissão da documentação;

• Seguro Multiviagens; 

O PREÇO INCLUI

MERCADOS DE NATAL

NOVAS FRONTEIRAS

Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

Para informações e reservas contacte:

Quarto Duplo

Suplemento de Quarto Individual

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

900 €

195 €

A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as
disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais
alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou
de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas, tendo
em conta a atual conjuntura internacional.

NOTA IMPORTANTE


