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Praga - wycieczka do Czech
Cena: od 535 zł

Praga - wycieczka do Czech
ZAKWATEROWANIE: w hotelu klasy turystycznej w Pradze w pokojach 3-4 osobowych z łazienkami,
TERMIN

do ustalenia

MIEJSCE WYJAZDU

do ustalenia

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

ŚWIADCZENIA NIEZAWARTE W CENIE

2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opieka
pilota, opiekę miejscowego przewodnika w
Pradze II-ego dnia, transport autokarem o
standardzie turystycznym, ubezpieczenie grupy
NNW 5000 zł i KL podczas pobytu na terytorium
Republiki Czeskiej 15000 EUR w TU Europa,
obowiązkowa
składka
do
Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego (0 zł/os),podatek VAT
Marża, program.
Bilety wstępu, obiadu w drodze powrotnej

Praga - wycieczka do Czech

Dodatkowe informacje
pa_czas-trwania:
Bilety wstępu: ok. 445 KCZ/os, 1 KCZ = ok 0,17 zł
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 porannych, przejazd do Pragi stolicy Republiki Czeskiej i jednego z
najpiękniejszych miast w Europie, które zostało wpisane na listę UNESCO, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
Po śniadaniu zwiedzanie Pragi z przewodnikiem – Wzgórze Zamkowe Hradczany z Zamkiem i Starym
Pałacem Królewskim, Katedra św, Wita, wystawa Historia Zamku Praskiego, Bazylika Św. Jerzego,
Złota Uliczka z Wieżą Daliborką, Galeria Obrazów Zamku Praskiego, Wieża Prochowa, zejście na Małą
Stranę, przejście na drugą stronę Wełtawy najstarszym mostem Pragi Mostem Karola, zwiedzanie
starówki praskiej, m.in. Rynek Starego Miasta, słynny zegar astronomiczny Orloj, rejs statkiem po
Wełtawie, obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg. [/timeline_item]

Dzień 3
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Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Pragi w programie: Vaclawskie Namesti – spacer aleją z secesyjną
zabudową, dzielnica Żydowską Josefov, do Skalnego Miasta w Czechach, przejazd do miejscowości
Adrspach. Spacer przez urokliwe Skalne Miasto z fantastycznymi piaskowcowymi formami skalnymi,
podejście do wodospadów, ewentualnie spływ łodzią po skalnym jeziorku. Wyjazd w drogę powrotną.
(ewentualny obiad w drodze powrotnej). Nocny przejazd.

Dzień 4
Powrót do Polski we wczesnych godzinach porannych.
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