


OBJECTIUS 

• Conèixer la capital de la República 
Txeca: monuments més representatius. 

• Conèixer el passat jueu de Praga. 

• Conèixer la ciutat de Kafka. 

• Conèixer un dels episodis de la Segona 
Guerra Mundial ocorregut en aquesta 
ciutat.  

• Conèixer el camp de concentració i el 
gueto de Terezin.  

• Conèixer  la  massacre de Lidice. 











Església de Sant Ciril i Sant Metodi 





Operació Anthropoid 
https://www.youtube.com/watch?v=ETTo1S
N_ZUs  

 https://www.youtube.com/watch?v=xUUymqYq3fY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ETTo1SN_ZUs
https://www.youtube.com/watch?v=ETTo1SN_ZUs
https://www.youtube.com/watch?v=xUUymqYq3fY


FORTALESA TEREZIN 
Camp de concentració 



Poble Terezin/gueto 



Petr Ginz (Praga 1928 - Auschwitz-Birkenau 1944) 



Monument a la massacre de Lídice 



LÍDICE 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5g6r30Vl1I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FUdY1qJfvLg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MGtdyl7QgQk (pel·lícula) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5g6r30Vl1I
https://www.youtube.com/watch?v=-5g6r30Vl1I
https://www.youtube.com/watch?v=-5g6r30Vl1I
https://www.youtube.com/watch?v=FUdY1qJfvLg
https://www.youtube.com/watch?v=MGtdyl7QgQk


1 de març 

• Avió 7.20 (vueling). 

• Arribada a l’aeroport de Praga: 9.45. 

• Trasllat hotel EA HOTEL DOWNTOWN 4* 

• Tarda: ruta a peu de 3 hores pel centre de Praga amb 
una guia local (visita barri jueu i entrada sinagogues i 
cementiri). 

• Sopar i allotjament. 
  

 



EA HOTEL DOWNTOWN 
4* 

  

 



2 de març 

• Excursió al camp de concentració i al gueto de Terezin 
(inclou bus, guia local i entrades). 

• Tarda per visitar Praga. 

• Sopar i allotjament. 



3 de març 

• Visita massacre de Lídice. Inclou bus, entrada i guia local. 

• Tornada a Praga i visita església de Sant Ciril i Sant 
Metodi. 

• Visita a Praga. 

• Sopar i allotjament. 



4 de març  

• Visita castell de Praga (3 hores. Guia local i entrades). 

• Resta del dia lliure per gaudir de la ciutat. 

• Trasllat a l’aeroport (vueling. Sortida a les 20.45). 

• Arribada a Barcelona a les 23.10. 

 



No inclòs 

 

• Taxes turístiques? 

• Fiança desperfectes, soroll, fumar... (20 euros) 



PREU 

• 491 euros (35 alumnes). 

• Allotjament mitja pensió. 

• Habitacions múltiples amb bany privat. 

• Bitllet d’avió inclou una maleta facturada i una bossa de mà.  

• Autocar trasllat de Mataró-Aeroport /Aeroport-Mataró. 

• Barca pel riu Moldava. 

• Visites. 

• Guia. 

• Assegurança. 


