PREÇO POR PESSOA
Em quarto duplo

Sinagoga do Bairro Judeu de Praga

30 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO

VIAGENS COM AUTORES

V A L O R F I N A L : 1.285€

Suplemento Quarto Individual: 240€
SINAL 390€

PRAGA JUDAICA

INCLUI

UMA HISTÓRIA DE RICARDO PRESUMIDO

5 DIAS

4 NOITES DE ALOJAMENTO
7 REFEIÇÕES | TUDO INCLUÍDO

Caminhando pelas ruas do Bairro de Josefov, sentimos e compeendemos como era
a vida da vibrante e dinâmica comunidade judaica que existia em Praga até à II
Guerra Mundial e que o Holocausto nazi eliminou. Do Rabino Loew e do Golem
a Kafka, passando pelo período da ocupação alemã até à libertação dos Aliados
e ao fim da guerra, esta é uma viagem que permite estar em contacto direto
com uma região da Europa onde proliferou uma das grandes e esplendorosas
comunidades judaicas da Europa Central. Pelos caminhos da memória, cada
participante poderá, de forma única, ver, viver e refletir esta temática.
1º DIA · PORTO OU LISBOA (AVIÃO) – PRAGA

4º DIA · PRAGA – TEREZÍN – PRAGA

Comparência no aeroporto escolhido para embarque em
voo com destino a Praga, via Frankfurt. Chegada, assistência
nas formalidades de desembarque e partida em transfer
privativo para o centro da cidade. Início das visitas ao Museu
Kafka, onde se pode conhecer a vida e obra de Franz Kafka,
famoso poeta e escritor, através da exposição de fotografias,
manuscritos e diários das suas obras. Continuação, a pé, pelo
centro histórico (cidade velha) com especial destaque para a
Ponte Carlos, construída em 1357, e considerada a mais antiga
ponte de Praga e pela famosa Praça Velha, com o Relógio
Astronómico e a Estátua Jan Huss, construída em memória
do herói checo que foi queimado em 1415. Terminaremos na
Praça Venceslau, importante centro de comércio, onde se
situa o Museu Nacional e a estátua equestre de S. Venceslau.
Jantar. Alojamento no Hotel Grand Majestic 4* ou similar.

Saída em direção a Terezín, também conhecido como gueto
de Theresienstadt, um antigo campo de concentração
temporário para judeus europeus, que se encontravam a
caminho de Auschwitz. Durante os seus anos de existência,
passaram por este campo mais de 150 mil judeus, sendo que
90 mil foram transferidos para outros campos. Em maio de
1945, quando chegaram os Aliados, restavam apenas 16 mil
sobreviventes. Visitaremos também o Museu do Gueto,
inaugurado em 1991, que exibe exposições organizadas pelos
ex-prisioneiros do Gueto Terezín; o Quartel de Magdeburgo,
uma réplica do quartel usado como prisão, durante a
guerra; as Fortalezas Menor e Maior, o Cemitério Judeu e
o Crematório. Almoço entre as visitas. Regresso a Praga.
Concerto na Sinagoga Espanhola ou no Clementinum. Jantar.
Alojamento.

2º DIA · PRAGA

5º DIA · PRAGA (AVIÃO) – PORTO OU LISBOA

Dia de visitas dedicado à zona alta de Praga, a zona do
Castelo ou Hradcany. Começamos pelo Mosteiro de
Strahov. Destaque para as suas elegantes torres de basílica,
a pinacoteca e biblioteca histórica. Continuação pela Praça
do Castelo, centro político e espiritual da Boémia. Visita
à Catedral de S. Vito, o símbolo mais distinto da cidade,
com alguns dos melhores elementos do moderno estilo
neogótico, relíquias santas e obras de arte; ao antigo Palácio
Real e à célebre Rua do Ouro. Almoço. Prosseguimento
para o Bairro Judeu, zona característica da época Judaica,
onde abordaremos a história do Rabino Loew e a lenda do
Golem. Visitaremos ainda o Antigo Cemitério Judeu, algumas
das mais importantes sinagogas e o Museu Judaico. Jantar.
Alojamento.

Visita ao Museu Smetana, em memória de Bedrich Smetana,
o pai da música checa. Foi a sua música que inspirou o
revivalismo nacional checo. Aqui podemos encontrar
documentos, cartas, partituras e instrumentos musicais que
relatam assim a vida e obra do compositor. E ainda, visita ao
Museu Mucha e Arte Nova. Alfons Mucha é famoso pelas
suas obras do período parisiense e considerado como uma
das razões pela qual Praga se transformou numa referência
do Art Nouveau. Destaque para as suas 80 peças que incluem
pinturas, esculturas, fotografias e objetos pessoais do artista.
Tempo livre. Transfer ao aeroporto, em autocarro privativo,
para embarque em voo regular com destino a Portugal, via
Frankfurt. Fim da viagem.

3º DIA · PRAGA – LÍDICE – LEŽÁKY – PRAGA

Nos passos da Operação Antropoide- locais do atentado de
Heydrich. Visita à Igreja dos Santos Cirilo e Metódio, local
do último refúgio dos soldados checos que assassinaram “o
Carniceiro de Praga”. No seu exterior podemos encontrar
uma placa comemorativa que preserva a memória histórica
destes factos. Esta operação foi feita com o objetivo de
assassinar Reinhard Heydrich – “o Carniceiro de Praga”,
chefe dos Serviços Secretos Nazis e mão direita de Hitler.
Continuação das visitas para Lídice, aldeia massacrada pelos
nazis como vingança do assassinato de Heydrich. Almoço.
Continuação para Ležáky, aldeia mártir das atrocidades nazis.
Regresso a Praga. Jantar. Alojamento.

Lídice

Ležáky
Praga

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Passagem aérea em classe económica Porto ou
Lisboa / Praga / Porto ou Lisboa em voo regular
Lufthansa, com direito a uma peça de bagagem até
23 kg e respetivas taxas de aeroporto, segurança e
combustível (110€*):
Porto – Frankfurt (duração aproximada 02h50)
Ou
Lisboa – Frankfurt (duração aproximada 03h05)
Frankfurt – Praga (duração aproximada 01h00)
Praga – Frankfurt (duração aproximada 01h10)
Frankfurt – Porto (duração aproximada 02h45)
Ou
Frankfurt – Lisboa (duração aproximada 03h05);
• Circuito em autocarro de turismo;
• Bilhetes de metro para as deslocações do 2º e 5º dia;
• Alojamento e pequeno-almoço no hotel mencionado
ou similar;
• Pensão completa, desde o jantar do 1º ao jantar do 4º
dia (3 almoços e 4 jantares);
• Acompanhamento por nosso Autor durante todo o
circuito, desde e até Praga – Ricardo Presumido;
• Guia local falando Português ou Espanhol para a visita
a Praga na manhã do 2º dia;
• Entradas e visitas mencionadas no programa;
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
• Seguro Multiviagens I (assistência, cancelamento,
interrupção e coberturas complementares COVID-19).

*O valor das taxas de aeroporto, segurança e

combustível acima indicado refere-se à data de
elaboração deste programa. Este valor está sujeito a
alteração até 20 dias antes da data de partida.

EXCLUI

• Bebidas às refeições.
• Opcionais, extras de carácter particular e tudo o que
não estiver mencionado como incluído.

DOCUMENTAÇÃO

• Obrigatório Cartão de Cidadão ou Passaporte válido.

NOTAS

• O cumprimento deste programa está sujeito a
eventuais regras e condicionamentos por causa da
pandemia Covid 19.
• Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada
país ou região a visitar. Consulte a ficha informativa do
respetivo circuito.
• A obrigatoriedade de apresentação de um teste
PCR ou outro, negativo à Covid 19, não poderá ser
considerado motivo de cancelamento sem custos por
parte dos participantes.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
• Até aos 60 dias antes da partida – 0;
• De 59 a 45 dias antes da partida – 30% do custo total
da viagem;
• De 44 a 30 dias antes da partida – 50% do custo total
da viagem;
• De 29 a 15 dias antes da partida – 75% do custo total
da viagem;
• De 14 a 0 dias antes da partida – 100% do custo total
da viagem.
Salvaguardam-se as situações cobertas ao abrigo
da nossa apólice de seguro de viagem no capítulo
Cancelamento Antecipado.

Porto
Lisboa
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