Praga: El Modernisme i Art Deco
Del divendres 11 al diumenge 13 d’octubre 2019
PREU: 905 €
Carnet Cases Singulars: 875 €
Suplement habitació individual: 172 €
PAGA I SENYAL: 250 €
* El preu és subjecte a disponibilitat de places d’avió en el

moment de fer la reserva

Itinerari
Divendres 11 d’octubre
Trobada a l'aeroport i vol directe a Praga. Trasllat en
autocar a l'hotel. Dinar al Cafè Imperial, un edifici amb
façana Art Decó construït entre 1913 i 1914 i amb una
decoració inspirada en el món oriental.
A la tarda, iniciarem el recorregut exterior per la ciutat.
Coneixerem la Casa Municipal, un tresor del
Modernisme de la ciutat situat al centre de Praga on
l'antiga cort reial governava. La Torre de la Corona
Bohèmia al costat de la Casa Municipal dóna fe d'aquesta
època. També visitarem l'Hotel Paříž, d'estil modernista
va ser fundat l’any 1904 per una família tradicional
d'hotelers. Seguirem fins arribar al famós Boulevard de la
Plaça Wenceslao on s'ubica l'Hotel Europa, un dels
edificis més representatius de l'època, al costat del Cafè
Adria. Finalitzarem el recorregut amb la visita del Museu
d'Alphonse Mucha, que és el més important artista txec
del Modernisme conegut pels seus famosos cartells
publicitaris.
Dissabte 12 d’octubre
Al matí, visita de la Vila Bilek, dissenyada per l'arquitecte
i escultor txec Frantisek Bliek el 1911. La vila té una forma
inusual que s'assembla al rastre d'una dalla al camp, i
presenta una exposició del treball de Bilek i una col·lecció
de mobles. A continuació, visitarem la Vila Milada de
František Müller dissenyada per Adolf Loos el 1930.
Finalitzarem amb la visita de la Vila Rothmayer,
construïda per l'arquitecte Otto Rothmayer entre 1928 i
1929 com a habitatge de la seva família. Dinar i tarda
lliure.
Diumenge 13 doctubre
Al matí, recorrerem el Barri Jueu de Praga. Visitarem el
Museu Jueu, construït el 1906 amb la missió de
documentar la història, les tradicions i les costums de la
població jueva a Txèquia. Visitarem la Sinagoga Espanyola
construïda el 1868 que rep el nom per la seva decoració
morisca, la Sinagoga Klausen de 1694 que acull en el seu
interior una important col·lecció de textos hebreus, i la
Sinagoga Pinkas fundada el 1479 i situada a l'entrada del
cementiri jueu. A l'acabar, farem un recorregut en vaixell
pel riu Moldava. Dinar lliure.
A la tarda, trasllat a l'aeroport per agafar el vol a
Barcelona.

Reserva del viatge
S’ha de reservar plaça a
casessingulars@casessingulars.com i quan es rebi la
confirmació, s’haurà de realitzar una paga i senyal de
250 € a la Caixa ES43 2100 3291 9322 0025 0379
(NOM, COGNOMS-PRAGA)
CONFIRMACIÓ
Un cop realitzat l’ingrés, s’haurà d’enviar per correu
electrònic el justificant de pagament a
casessingulars@casessingulars.com
ANUL·LACIÓ
Si en el termini de 7 dies naturals no s’ha fet el pagament,
s’anul·larà automàticament la reserva.

Inclou
• Acompanyant d’un guia de Cases Singulars
• Avió BARCELONA-PRAGA-BARCELONA
(el preu de l’avió subjecte a disponibilitat i noves tarifes
en el moment de fer la reserva)
• Taxes d’aeroport
• 2 nits i esmorzar a l’Hotel 4* en habitació doble (no
inclòs suplement habitació individual)
• 1 Dinar
• Entrades i visites comentades
• Visites en castellà
• Assegurança de viatge amb cancel·lació inclosa
• Dossier informatiu i bossa de viatge

No inclou
• Maleta facturada, City Tax, qualsevol altre servei no
especificat
AGÈNCIA DE VIATGES

XL Viatges - Elisabeth Maragall
Pere Serafí, 31, baixos - Barcelona
Tel. 93 254 00 80
elisabeth@xlviatges.com - www.xlviatges.com

