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"Dobrý den. Jsme z Polska" – wycieczka z wypadem do
Czech
Cena: od 375 zł

ZAKWATEROWANIE: w komfortowym pensjonacie położonym w Karkonoszach. Pokoje typu studio
2+2 z łazienkami. W pensjonacie znajduje się restauracja a wokół obiektu znajdują się instalacje do
ćwiczeń, wspaniała roślinność i duży, zamykany parking.
TERMIN

do ustalenia

MIEJSCE WYJAZDU

do ustalenia

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

ŚWIADCZENIA NIEZAWARTE W CENIE

2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 2 suche
prowianty, opieka miejscowego przewodnika we
Wrocławiu i w Pradze, opieka miejscowego
przewodnika III – ego dnia w Skalnym Mieście,
transport
autokarem
o
standardzie
turystycznym, ubezpieczenie grupy NNW 5000
zł i KL podczas pobytu na terytorium Republiki
Czeskiej 15000 EUR w TU Europa, podatek VAT
Marża, program.
Bilety wstępu, opieka pilota (ok. 900 zł/grupa),
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Dodatkowe informacje
pa_czas-trwania:
Bilety wstępu: ok. 260 KCZ/os
Uwagi: Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie. Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.Przedstawiony program jest naszą propozycją, którą można modyfikować. Warunkiem
uczestnictwa jest posiadanie paszportu lub dowodu osobistego

Program
Dzień 1
Wyjazd w godzinach rannych. Po drodze zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem: Ostrów Tumski,
Katedra św Jana Chrzciciela, barokowe ogrody Ossolineum, Uniwersytet Wrocławski (z zewnątrz),
Stare Jatki – gotyckie sklepy rzeźnickie, Plac Solny i Rynek. Dojazd do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
Śniadanie, rozdanie suchego prowiantu, wycieczka do Pragi z przewodnikiem:\, zwiedzanie stolicy
Czech: Hradczany (ok. 175 KCZ/os) – Katedra św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika Św. Jerzego,
Złota Uliczka z Wieżą Daliborką, Mała Strana, Most Karola, Starówka, Zegar Orloj, ogrody
Wallensteina, dzielnica ambasad, powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
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Śniadanie, rozdanie suchego prowiantu ,wycieczka do Skalnego Miasta w Czechach, przejazd do
miejscowości Adrspach. Spacer przez urokliwe Skalne Miasto z fantastycznymi piaskowcowymi
formami skalnymi, podejście do wodospadów, ewentualnie przejażdżka łodzią po skalnym jeziorku
(ok 35 KCZ/os + spływ łodzią ok. 50 KCZ/os). Powrót w godzinach wieczornych
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