
VIAXE A PRAGA 

IES XELMIREZ I 

PLAN DA VIAXE 

1. ORGANIZACIÓN DA VIAXE:  

Horarios: 

Ida,  sábado23 de abril:   - 6.45 Santiago-Madrid (estar no aeroporto 4.45 para os que 

facturen, 5.15 para o resto) 

-10.35 Madrid Praga 

Volta, mércores 27 de abril:  - 14.10 Praga-Madrid 

-20.00-21.15 Madrid-Santiago  

Hotel: 

PLUS PRAGUE HOSTEL 

Privozni 1, 170 00, República Checa 

http://plushostels.com/es/plusprague, tfno. 420 220 510046 

 O PREZO INCLÚE 

-Voos en clase turista con Iberia 

-4 noites de estancia no Hostel 

-Réxime de Media Pensión en habitacións múltiples 

-Auga nas comidas 

-Traslados desde Aeroporto de Praga ao Hostel 

-Seguro da Viaxe 

2. ITINERARIOS PREVISTOS: 

Sábado 23: Chegada ao hostel, organización de habitacións, compra de billetes de transporte e 

1ª visita ao centro de Praga. 

Domingo 24: Mosteiro de Strahov e  visita guiada de Mala Strana e Hradcany (Castelo)  

Luns 25: visita guiada da Cidade Vella e Barrio Xudeu 

Martes 26: Colina Petrin, Cidade Nova e cruceiro polo Moldava 

Mércores: Recollida e día libre ata o traslado ao aeroporto. 

3. GASTOS PREVISTOS: 

En Euros: 

- Fianza para o hotel: 20 euros (recollerémolo no bus de camiño ao hotel) 

http://plushostels.com/es/plusprague


- Visitas guiadas pola axencia white umbrella tours (http://whiteumbrellatours.com)do sábado 

e do domingo: 11 euros (recadaremos nas aulas antes da viaxe ou nesta reunión)  

En coroas checas: estimamos unhas 690 coroas repartidas en: 

- Transporte 310 coroas (pase 3 días) 

- Cruceiro 300 coroas 

- Entrada ao mosteiro de Strahov 80 coroas 

Tendo en conta que 1 Euro=27 coroas, recomendamos levar en total unhas 3200 coroas, xa 

que o almorzo e as ceas están incluídas. 

4. DOCUMENTACIÓN 

- DNI ou pasaporte en regra. 

- Fotocopias da tarxeta sanitaria e do Permiso da policía  para viaxar ao estranxeiro con 

menores. (entregar ata o luns 18 en bedelería) 

- Autorización pais/nais. 

5. CONTACTO 

O profesorado acompañante pon á vosa disposición o teléfono 638 01 11 71 para utilizar só en 

casos de necesidade.  

Tamén se creará un grupo de whatsapp co alumnado exclusivamente para temas 

organizativos. 

6. TAREFAS 

O alumnado vai elaborar traballos na Pragapedia (http://pragapedia.wikispaces.com), antes, 

durante e despois da viaxe. 

7. RECOMENDACIÓNS 

Recomendase non facturar equipaxe e non levar na mesma obxetos ou sustancias non 

permitidas nos voos. 

 

 

 

 

http://pragapedia.wikispaces.com/

