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PRAGA - MIASTO NAD WEŁTAWĄ - 4 DNI
PRAGA - MIASTO NAD WEŁTAWĄ
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd przez
Czechy do Pragi, ciepła kolacja (dodatkowo płatna), przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. Dla chętnych
proponujemy wieczorny spacer po Pradze.
2 dzień: po śniadaniu wyruszymy na zwiedzanie Pragi. Naszą wędrówkę rozpoczniemy od Klasztoru na
Strahovie, gdzie z tarasu widokowego spojrzymy na panoramę miasta. Dominantą placu Loretańskiego jest
Pałac Czerninów, ale zwrócimy uwagę również na Praską Loretę – barokowy kompleks budynków sakralnych z
Domkiem Loretańskim. Następnie udamy się na Zamek Praski, który dziś jest nie tylko siedzibą Prezydenta
Czech ale również mieści się tu wspaniała galeria sztuki. Na trzecim dziedzińcu zamkowym zachwycać się
będziemy katedrą św. Wita i Starym Pałacem Królewskim, a na Złotej Uliczce dowiemy się gdzie mieszkał
Franz Kafka. Ze wzgórza Hradczańskiego przejdziemy na Małą Stranę ze wspaniałymi pałacami
arystokratycznymi, w których obecnie mieszczą się m.in. Sejm, Senat i ambasady, a nad Rynkiem
Małostrańskim góruje barokowy kościół św. Mikołaja. Wyspa Kampa jest wprawdzie dobrym miejscem na
odpoczynek, ale nas czeka spacer przez Most Karola, który od 1357 roku spina dwa brzegi Wełtawy. Dobrym
pomysłem na zagospodarowanie czasu wolnego może być wizyta w jednej ze znanych piwiarni np. „U Fleku”
(fakultatywnie). Powrót do hotelu, ciepła kolacja (dodatkowo płatna), nocleg.
3 dzień: po śniadaniu czeka nas dalsze zwiedzanie Pragi. Rozpoczniemy od Placu Wacława (Vaclavske
Namesti), będącego najbardziej znanym fragmentem Nowego Miasta. Następnie przejdziemy na Stare Miasto.
Największą, ale nie jedyną atrakcją na Rynku Staromiejskim jest wieża Ratusza Staromiejskiego z zegarem
Orloj. W dzielnicy żydowskiej dowiemy się dlaczego została ona nazwana Josefovem i zobaczymy najstarszą
w Europie synagogę Staro-Nową. Po południu czas przeznaczony jest na indywidualne zwiedzanie Pragi. Dla
chętnych proponujemy fakultatywną (dodatkowo płatną) wycieczkę do Kutnej Hory. To zabytkowe miasteczko
wpisane na listę UNESCO swoje bogactwo zawdzięcza eksploatowanym tu przez wieki pokładom srebra.
Symbolem miasta jest późnogotycki kościół św. Barbary, z uwagi na swoje piękno nazywany katedrą. Tuż
obok kościoła podziwiać możemy kolegium jezuickie i stoki obsadzone winoroślą. Nawiązaniem do dawnych
tradycji miasta jest Włoski Dwór – siedziba władców i mennica królewska. Powrót do hotelu, ciepła kolacja
(dodatkowo płatna), nocleg.
4 dzień: po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu przejedziemy do centrum Pragi, gdzie będzie czas na
indywidualne zwiedzanie Pragi, zakup pamiątek lub rejs po Wełtawie (fakultatywnie). Wyjazd w drogę
powrotną. Przyjazd do Polski wg rozkładu jazdy.
Cena zawiera: przejazd autokarem: standard turystyczny (WC, Video/DVD, klimatyzacja - dostosowany do
wielkości grupy), zakwaterowanie: 3 noclegi hotel **/*** na przedmieściach Pragi - pokoje 2 os. z łazienką
(możliwość 1 dostawki), wyżywienie: 3 śniadania, opieka pilota, ubezpieczenie NNW, KL, BP, podatek VATmarża.
Cena nie zawiera:
Kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępu, opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne, przewodnicy
lokalni, opłaty lokalne, wypożyczenie systemu Tour Guide, kosztów komunikacji lokalnej, kosztów
programowych).
Orientacyjny koszt pakietu ok. 1200 koron czeskich, dodatkowo rejs statkiem koszt ok. 250 koron czeskich

(płatne obligatoryjnie pilotowi) - koszt finalny uzależniony od indywidualnych ulg i zniżek.
Opłat i wycieczek fakultatywnych. Wycieczka fakultatywna do Kutnej Hory; koszt 110 zł/os (płatne w biurze)
Dopłaty do 3 ciepłych kolacji; koszt 180 zł/os. (płatne w biurze).
Uwagi:
W trakcie wyjazdu należy posiadać paszport lub dowód osobisty (dotyczy również osób niepełnoletnich).
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (koszt 3,5 % ceny wyjazdu).
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu.
W celu realizacji programu część przejazdów może być realizowana środkami komunikacji miejskiej.
Koszty płacone za całą grupę (np. opłaty rezerwacyjne, przewodnicy lokalni) są dzielone na wszystkich jej
uczestników. Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na realizację programu. Koszty realizacji programu
turystycznego zostały oszacowane na dzień 01.10.2018 r. dla grupy 40 osób i nie zawierają indywidualnych
dobrowolnych datków na obiekty sakralne. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
W cenie podstawowej oraz przy dopłacie do ciepłych kolacji biuro zapewnia realizację posiłków zgodnie z
ofertą, natomiast nie gwarantuje realizacji diet specjalistycznych i eliminacyjnych (np. dieta bezglutenowa,
dieta bezlaktozowa, dieta wegańska).
Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie
są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.
Inne: Dokwaterowanie do pokoju 2 os., 2 os z dostawką lub 3 os. - bez opłat. Dopłata do pokoju 1 osobowego:
450 zł/os.(w terminie 30.04-03.05 oraz 11.06-14.06 - 490 zł/os). Cena nie zawiera dopłaty za połączenie
antenowe.
Terminy i ceny:
19.03 - 22.03.2020

849 zł

30.04 - 03.05.2020

899 zł

28.05 - 31.05.2020

899 zł

11.06 - 14.06.2020

899 zł

09.07 - 12.07.2020

899 zł

30.07 - 02.08.2020

949 zł

20.08 - 23.08.2020

949 zł

17.09 - 20.09.2020

949 zł

08.10 - 11.10.2020

899 zł

19.11 - 22.11.2020

849 zł

