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ITINERARI de 5 DIES / 4 NITS :

DIA 1

BARCELONA – PRAGA.

Divendres, 10/12/2021

Trobada de tots el viatgers a les 16,00 h a la Terminal 1 de l’aeroport del Prat davant dels
mostradors de la companyia aèria VUELING ( o al exterior de la terminal, s’indicarà pròximament) .
Tràmits de facturació i embarcaments assistits per la guia acompanyant de RT CULTURAL , que els
acompanyarà durant tot el viatge.
A les 18,20 h sortida en el vol directe de VUELING amb destinació la ciutat de PRAGA.
Sopar no inclòs. Arribada a les 20,45 hs. Benvinguda per part de la nostra guia local de parla
castellana i amb vehicle privat, trasllat cap al nostre hotel. Allotjament , hotel de 4****.

DIA 2

PRAGA : La Ciutat Daurada de les Cent Torres.

Dissabte , 11/12/2021
Esmorzar a l’hotel.
Dedicarem tota la jornada a conèixer intensament els
racons més interessants que amaga la ciutat de Praga,
de la ma da la nostra guia local. Des de l’Edat Mitjana té
la reputació de ser una de les ciutats més belles
d’Europa i, per això, se la coneix amb diversos
sobrenoms: La Ciutat de les Cent Cúpules, la Ciutat
Daurada, la Mare de Totes les Ciutats i el Cor d’Europa.
El rei Carles IV, Emperador del Sacre Imperi Romànic –
Germànic i Rei de Bohèmia, qui va ordenar la
construcció de la nova ciutat, unint els nuclis a banda i
banda del riu gràcies al famós Pont Carles. El centre
històric de la ciutat, des de 1992, és considerat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Tindrem ocasió de visitar el DISTRICTE DEL CASTELL DE PRAGA,
el barri més antic i un dels més bells de la ciutat. El Castell de Praga,
construït al segle IX, és considerat la més gran fortalesa medieval del
món. A l'interior del seu recinte fortificat trobarem emblemàtics
monuments de la ciutat com la Catedral Catòlica de Sant Vito, la
major mostra de l'Art Gòtic de la ciutat i escenari de la coronació de
tots els Reis de Bohèmia; en ella es troben enterrats tots els sants
bisbes i arquebisbes, i un bon nombre de reis. Estem davant la
catedral gòtica més antiga d'Europa Central. Passem pel Carreró de
l'Or i l'Alquímia (on es van reunir diversos alquimistes a la recerca
de la fórmula per crear or; aquests experiments estan recollits a la
Torre de la Pólvora). En aquest carreró va viure durant uns anys
Frank Kafka. Uns altres dels monuments importants que aquí se
situen són l'Antic Palau Reial, del segle XII i on es van produir les
famoses defenestracions de Praga, i la Basílica de Sant Jordi.
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Dinar en un restaurant.
Després d’haver agafat forces continuem les nostres visites fent
un agradable passeig per la ciutat. A Mala Strana (la ciutat
Petita), un dels districtes més antics i històrics de Praga situat als
peus del Barri del Castell, podrem gaudir del magnífic estat de
conservació dels seus palaus i cases antics, que romanen
inalterats des de fa segles.
A l’Stare Mesto, mes conegut com la Ciutat Vella de Praga, on es
troben alguns dels llocs més emblemàtics de la ciutat com la
Plaça de la Ciutat Vella. També veurem la zona més moderna del
casc històric: Nove Mesto o Ciutat Nova de Praga; destaca la
Plaça de Wenceslao (punt de trobada dels habitants de la ciutat) i
l’edifici del Museu Nacional.
Sopar i allotjament.

DIA 3

PRAGA : Llums de Nadal al Pont de Carles.

Diumenge , 12/12/2021
Esmorzar a l’hotel.
Dedicarem tot el dia a seguir coneixent amb més
profunditat els racons i secrets de Praga, coneguda
amb sobrenoms tan evocadors com “La Ciutat
Daurada de les Cent Torres”. Van ser els propis txecs
els qui van anomenar així a la ciutat perquè el
material amb el que estan revestits molts dels
ornaments dels seus edificis (pa d’or) brilla amb el,
conferint-li a la ciutat un bany daurat molt
característic. També conta la llegenda que aquest
qualificatiu prové de l’època del rei Carles IV, quan es
suposava que les torres del Castell de Praga eren
completament daurades. En qualsevol cas, aquesta
denominacions ha arribat fins els nostres temps.
Durant el matí ens aproparem a les immediacions del
Monestir de Strahov (aquí es troba una de les
biblioteques més impressionants d’Europa) des d’on
podrem contemplar una vista preciosa de Praga. Aquí es
troba la Cerveseria del Monestir de Strahov; des de fa
segles el monestir compta amb una fàbrica de cervesa
pròpia, la de Sant Norbert. Molt a prop es situa el
Loreto de Praga, on hi ha una replica de la Casa de
Verge. Passarem pels carrerons tranquils, silenciosos,
solitaris i empedrats del barri de Novy Svet, una de les
zones més encisadores de la ciutat.
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A continuació, baixarem recorrent els carrerons del magnífic Barri de Malá Strana, d'estil barroc i
ple d'esplendorosos palaus, esglésies i places, que van florir durant la noblesa de l'imperi.

Visitarem un dels llocs més emblemàtics de tot Praga: l’Església de Sant Nicolau, considerada la
construcció mestra del barroc de la ciutat. Es va construir per ordre dels jesuïtes i el seu interior
està ple d'art, des de les pintures als sostres fins a les escultures que decoren les seves parets. La
torre de l'església, amb uns 65 metres d'altura, ofereix una panoràmica excepcional de tot el barri
de Malá Strana. És d'interès que Wolfang Amadeus Mozart, durant la seva estada a Praga, va tocar
l'òrgan en aquesta església. A la mateixa plaça d’accés a l’església es troba la Columna de la Pesta
amb l’estàtua de la Santíssima Trinitat. També passarem per l'Església de Santa Maria de la Victoria
i Sant Antoni de Pàdua, més coneguda com l’església del Nen Jesus de Praga. És famosa per
albergar una imatge de cera de Jesús en la seva etapa infantil; es diu que aquesta imatge una vegada
va pertànyer a Santa Teresa de Jesús i es considerada una imatge miraculosa, especialment entre
les dones embarassades.

Continuem coneixent Praga a través d'una panoràmica del casc antic. Durant la visita contemplem
el famós Pont de Carles, el més vell de la ciutat i que creua el riu Moldava de la ciutat vella a la
ciutat petita. Construït amb el beneplàcit de Carles IV, té una longitud de 516 metres, està sustentat
per 16 arcs i protegit per 3 torres, una d'aquestes torres, la qual es troba localitzada a la part de la
Ciutat Vella, és considerada com una de les construccions més impressionants de l'arquitectura
gòtica del voltant de món.
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Dinar en un restaurant
A més, altres llocs a destacar durant aquesta visita panoràmica són el Klementinum (antiga escola
dels jesuïtes), el Karolinum, el barri jueu de Praga, un complex únic a Europa amb les seves
sinagogues, l'edifici de l'ajuntament i el cementiri.
Al centre del casc històric de Praga es troba la Plaça de la Ciutat Vella on destaca l'edifici de
l'Ajuntament Vell, d'estil gòtic i amb el seu Rellotge Astronòmic, un dels símbols de la ciutat, i
l'Església de La Nostra Senyora de
Tyn, que va ser una de les esglésies més
importants del barri vell durant el segle
XIII. Podrem admirar l’exterior d’un dels
edificis més rellevants de la ciutat:
L’església de Nostra Senyora de les
Neus, amb la volta més alta de totes les
esglésies de Praga amb 34 metres.
Acabarem la nostra visita apropant-nos
a la Capella de Betlem, un dels edificis
més importants en la historia medieval
de la ciutat; serà temps per gaudir de
l’exposició de pessebres i tradicions
nadalenques.

Finalitzat el passeig, tornarem a l'hotel. Sopar i allotjament.
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PRAGA: Mercats nadalencs.

DIA 4
Dilluns, 13/12/2020
Esmorzar a l’hotel.

En companyia de la nostra guia de RT CULTURAL , trasllat privat des de l’hotel al centre de la ciutat,
a la zona de la Plaça de la Ciutat Vella.
Dia lliure perquè puguin gaudir dels diferents mercats
nadalencs que hi ha al casc històric de la ciutat de Praga i
passejar tranquil·lament pels carrerons plens de tendes
d’artesania local (destaquen els objectes de vidre de
Bohèmia, joies d’or i plata amb pedres semiprecioses, les
marionetes de fusta i tela) de menjars i begudes
típiques, etc; serà el moment ideal de fer les compres
amb tota tranquil·litat. El Mercats de Nadal principals
tenen lloc a la Plaça de la Ciutat Vella i a la Plaça de
Wenceslao; d’altres més petits però no menys
interesants es troben a Vinohrady i en la Plaça de la
República.
Tots 4 mercats es troben a poca distancia entre ells
i consisteixen en casetes de fusta que venen
productes d’artesania Txeca, aliments calents
(salsitxes i especialitats locals) i begudes calentes
com el vi calent amb especies. Els productes en
venta van des de articles de vidre, joguets de fusta,
veles aromátiques, joieria fet a ma, tasses de
ceràmica, barrets i bufandes, i molt més.
Trobada de nou amb la nostra guia acompanyant
per anar tots plegats a dinar en un restaurant.
A la tarda, que ja estarà fosc, els recomanem
s’apropin de nou a la Plaça de la Ciutat Vella; hi ha
un arbre de Nadal decorat amb més de 100.000
llums de Nadal. A la Plaça de Wenceslao hi ha un
altre arbre de Nadal preciós que li fa competència
en llums.
Sopar i allotjament al nostre hotel.

DIA 5

PRAGA - BARCELONA

Dimarts, 14/12/2021
Esmorzar al nostre hotel.
Trasllat en el nostre vehicle privat fins a l’aeroport de Praga. Tràmits de facturació i embarcament.
Sortida en el vol directe de Barcelona a les 10.45 hs.
Arribada a l’Aeroport de Barcelona a les 13.10 hs i ......................
.............................”Final del Viatge”
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PREU PER PERSONA :
Grup de mínim 10-14 persones inscrites: …...............…........................................................................….. 1.225 €.
Suplement individual: …...…………………………………....………......................................................................
197 €.

EL NOSTRE PREU INCLOU
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vol regular, tarifa grup, VUELING: Barcelona – Praga - Barcelona.
Taxes aèries, d’emissió i de carburant a data actual + facturació d’una maleta.
Visites, trasllats i excursions en vehicle privat .
Guia acompanyant de R T CULTURAL durant tot el viatge.
Guies locals de parla castellana per les visites indicades.
Entrades a museus i monuments com segueix:
- Castell de Praga: entrada combinada que inclou Antic Palau Reial, Catedral de Sant Vito,
Basílica de Sant Jordi i Carreró de l’Or.
- Església del “Nen Jesús de Praga”.
- Església de Sant Nicolau.
- Exposició de Pessebres i tradicions nadalenques de la Capella de Betlem,.
Pensió completa tal i com indica el programa de viatge.
Aigua en gerres en tots els dinars i sopars del programa de viatge.
Allotjament en base habitació doble a compartir amb bany privat a l’Hotel ROYAL PRAGUE
4* locals o similar.
Propines a xofer i on sigui necessari.
Assegurança d’assistència en viatge de la companyia d’assegurances ARAG (fins a 15.000 €
d’assistència sanitària a l’estranger) amb cobertura de cancel·lació fins a 1.500 €

EL NOSTRE PREU NO INCLOU
• Extres en hotels o restaurants: begudes no esmentades, telèfons, maleters, TV I WI FI de
pagament, mini bar, room service, etc.
• Cap servei no especificat en l’apartat anterior: entrades a museus i monuments no
especificats al programa de viatge, Snack i begudes als vols de Vueling, etc.

A TENIR EN COMPTE
• Aquest pressupost queda supeditat a disponibilitat de places aèries i hoteleres en el moment
de formalitzar la reserva. Places limitades.
• Els horaris del vols son indicatius i, al igual que les taxes aèries i de carburant, estan
subjectes a canvis per part de la companyia aèria VUELING.
• L’ordre de les visites podrà ser modificat a criteri de l’organització sense que això suposi una
alteració important en el seu contingut.
• Ordre d’assignació de seients es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció al viatge.
• Tot el contingut dels nostres viatges ha estat adaptat i actualitzat, seguint els protocols
establerts contra el COVID-19, per tal d’oferir als nostres viatgers la màxima seguretat i
higiene.
Barcelona, 11 octubre 2021.
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GRUP: RT CULTURAL PRAGA
DESTINACIÓ : PRAGA
DATES DEL VIATGE: 10 – 14 DESEMBRE 2021
CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT - CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS DEL VIATGE:
Dades de l’agència: L'organització tècnica d'aquest viatge correspon a RT. CULTURAL S.L. NIF B- 06891956
amb domicili al C/ General Manso,55. 08980 ST FELIU DE LLOBREGAT. Tel: 93 122 67 00 E-mail:
info@rtcultural.com
Dades del client: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------amb direcció ------------------------------------------------------------ i DNI -------------------------------------------------Llei aplicable: Aquest contracte de viatge combinat es regeix pel que han acordat les parts i pel que
estableixen les seves condicions generals i especials, a les normes autonòmiques vigents, en el lloc de
celebració del contracte i, si no hi aquestes, pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 12/2018 de 28 de
desembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i els usuaris i
altres lleis complementàries.
1 - DESCRIPCIÓ DEL VIATGE: Segons la descripció que figura al programa de viatge adjunt com ANNEX I.
2 - ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE I ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ:
Els participants en el viatge, estan assegurats per la pòlissa d'Assistència en viatge a les persones contractada
amb ARAG. Aquesta assegurança està inclosa en el preu del viatge. Les persones de nacionalitat diferent a
l'espanyola que no tinguin permís de residència a Espanya no poden ser assegurades. En el cas concret
d’aquest viatge, informem que dins el preu del viatge cada passatger té una cobertura de fins 1.500 €
en concepte de despeses de cancel·lació ocasionades pel consumidor i reemborsament de vacances no
gaudides.
NOTA IMPORTANT: Seran excloses de les garanties de despeses de cancel·lació d’aquesta pòlissa les
malalties cròniques o preexistents de l’assegurat que estiguin sent tractades o tinguin cures o cuidats
mèdics dins els 30 dies anteriors, tant a la data de la reserva del viatge, com a la data de inclusió en
l’assegurança.
3 - MÍNIM DE PERSONES: La realització del present viatge requereix la participació d'un mínim de 10
persones. Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té dret a anul·lar el viatge amb un mínim de 10 dies abans de
la data sortida, reemborsant al consumidor el total de les quantitats abonades per aquest
4 - PREU, INCRIPCIÓ AL VIATGE I FORMA DE PAGAMENT:
a) Preus calculats en EUROS. Qualsevol canvi en l’esmentada cotització podrà repercutir al client fins a 20 dies
abans de la sortida.
b) El viatge està pressupostat segons cost del transport, taxes aèries i de carburants, taxes de sortida, taxes de
frontera, taxes d'allotjament o impostos vigents als països visitats en la data d'emissió d'aquest programa.
Qualsevol canvi en l'esmentada cotització podrà repercutir al client fins a 20 dies abans de la sortida.
c) El preu està basat en un MÍNIM DE 10 PERSONES que realitzin conjuntament la totalitat de l’itinerari des
de Barcelona. Import per persona: 1.225 €. ( preu de mínim 10 persones) .
d) INSCRIPCIÓ (veure detalls en FULL D'INSCRIPCIÓ adjunta): Per fer la reserva, el consumidor interessat
haurà d'efectuar un primer pagament a compte del viatge de 400 € per persona + entregar fotocòpia del DNI
(ambdues cares) + full d’inscripció complimentat i signat + copia del CERTIFICAT COVID DIGITAL.
e) PAGAMENT FINAL: La resta del viatge s'haurà de pagar en la data límit que s'indiqui en el full de dades que
es lliurarà , aproximadament un mes abans de la sortida del viatge. L'agència podrà resoldre el contracte i
aplicar les regles establertes per al desistiment del consumidor abans de la sortida si aquest no realitza
qualsevol dels pagaments previstos per l'agència en els terminis indicats per la mateixa (excepte aquelles
persones que notifiquin una causa justificada en el retard de dit pagament).
El preu final del viatge serà fixat aproximadament un mes abans de la sortida, mitjançant un full de dades final
informatiu. Es consideren inscrits tots aquells viatgers que a data d'avui hagin fet efectiu l'ingrés de la paga i
senyal, i hagin lliurat el seu full d'inscripció degudament emplenat i signat.
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A partir d’aquella data qualsevol nova inscripció al viatge serà tractada de manera individual, comunicant a la
persona interessada els possibles suplements (per estar ja la seva plaça fora de les tarifes i condicions pactades
especialment per a aquest grup); i serà la persona interessada qui decideixi si accepta o no les noves
condicions. En tot cas, la possible incorporació de nous viatgers un cop tancat el preu del viatge no afectarà de
cap manera a l'import del preu ja comunicat per escrit. El preu un cop ja tancat tampoc es veurà afectat per
possibles canvis en la cotització de divises o increment de taxes aèries.
5-DESPESES DE CANCEL·LACIÓ PER DESISTIMENT DEL CONSUMIDOR ABANS DE LA SORTIDA:
El client pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats en qualsevol moment i tindrà dret a la devolució de la
quantitat abonada, però haurà de fer front a l'agència de viatges en les següents quantitats que conformen els
concrets despeses de cancel·lació del present viatge.
EN CONCEPTE DE DESPESES DE GESTIÓ: 25 € per persona.
EN CONCEPTE DE DESPESES DE CANCEL·LACIÓ: s’ aplicaran les següents quantitats.
1-SERVEIS AERIS: La reserva del bitllet d’avió suposa un cost de 200 € no reemborsables en cas de
cancel·lació del viatge. Els bitlles d’avió , visats i assegurances UN COP EMESOS no són reemborsables i
seran cobrats en la seva totalitat.
2-SERVEIS TERRESTRES: Han estat contractats en base a tarifes especials de grup especialment pactades
per aquest viatge i col·lectiu. En cas de cancel·lació s’aplicaran les següents quantitats:
1. Entre 31 d’octubre 2021 i 14 de novembre de 2021 50 % de l’import total del serveis de terra .
2. Entre 15 de novembre i 01 de desembre de 2021, 75 % de l’import total dels serveis de terra.
3. Entre 02 de desembre de 2021 i el dia de la sortida , 100 % de l’import total dels serveis de terra.

6 - DOCUMENTACIÓ:
1) L'agència té el deure d'informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l'estada, així com
sobre les condicions aplicables als ciutadans de la Unió Europea en matèria de passaports i de visats i
respondrà de la correcció de la informació que faciliti. Els nacionals de fora de la Unió Europea hauran de
consultar amb el seu Consolat o Ambaixada els requisits documentals i sanitaris necessaris per a la realització
del viatge.
2) El consumidor haurà d'obtenir la documentació necessària per realitzar el viatge, inclòs el passaport i els
visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d'aquesta
documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la
seva eventual repatriació.
3) Si l'agència accepta l'encàrrec del consumidor de tramitar els visats necessaris per a algun dels destins
previstos a l'itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels
tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent.
PER VIATJAR A LA REPÚBLICA TXECA ELS CIUTADANS ESPANYOLS NECESITEN EL DNI EN VIGOR ( que no estigui
caducat durant les dates del viatge). ÉS IMPRESCINDIBLE PER VOLAR I UTILITZAR ELS SERVEIS TURISTICS
MOSTRAR EL CERTIFICAT COVID DIGITAL (ja sigui en paper o en el telèfon mòbil).

7 - RECLAMACIONS: El consumidor està obligat a comunicar a la major brevetat possible al prestador de què
es tracti, qualsevol incompliment en l'execució dels serveis de forma fefaent, així com a posar-ho en
coneixement de l'agència al més aviat possible. Les accions de reclamació prescriuen pel transcurs de dos anys.
8 - INFORMACIÓ ADDICIONAL: El client manifesta que ha estat informat de la situació i requisits del país /
països objecte del seu viatge d'acord amb la informació publicada a la pàgina web del Ministeri d'Afers
Exteriors i Cooperació (www.exteriores.gob.es ) i que coneix, per tant, les característiques i possibles riscos de
tota mena del país / països de destinació.
El representant local en destí serà el seu guia acompanyant del grup.
Per informació i consells sanitaris és important consultar les recomanacions del departament de la Generalitat
al web: www.gencat.net/salut.
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Podeu consultar les previsions meteorològiques a la web: www.tutiempo.net
Per a qualsevol aspecte relacionat amb assistència sanitària el client haurà de contactar amb el telèfon de la
companyia asseguradora. En el cas que no hi hagi subscrit contracte d'assistència, el client assumeix tota la
responsabilitat sobre aquest aspecte.
9- ADAPTACIÓN MEDIDAS COVID-19: Tot el cont8ingut dels nostres viatges ha estat adaptat seguint els
protocols establerts contra el COVID-19 i amb la finalitat d’oferir als nostres viatgers la màxima seguretat i
higiene. L’ús de la MASCARETA ÉS OBLIGATORIA A L’INTERIOR DE L ´AVIÓ I L’AUTOCAR EN TOT MOMENT.
10 - CONDICIONS GENERALS: El client manifesta acceptar les condicions generals del viatge que
s'acompanyen en l'annex II i que obren en el seu poder.

Barcelona, a 11 Octubre de 2021
CLIENT: ............................................................................................

DNI : ......................................................

