WYCIECZKA
WYCIECZKA
DO
PRAGA
PARYŻA
WIEDEŃ
6 dni
PRAGA - WIEDEŃ 5 dni

Dzień 1:

Dzień 2:

-

zbiórka i wyjazd autokaru do Pragi
Przejazd przez Polskę do Czech,
Po drodze ew. zwiedzanie
przyjazd do Pragi, zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg

-

śniadanie,
9.00 spotkanie z przewodnikiem przy klasztorze Strahow i zwiedzanie Pragi:
barokowy kościół Loreto z kaplicą Santa Casa- kopia Lorety włoskiej, kompleks
Hradczan- zamek królewski w stylu barokowym, obecnie siedziba Prezydenta,
górujący nad miastem i katedra Św. Wita z kaplicą Św. Wacława- wybitne
dzieło gotyku z XIV w. stanowiąca turystyczną wizytówkę Pragi, kościół Św.
Jerzego, Wieża Prochowa; liczne pałace;
czas wolny w trakcie zwiedzania
Most Karola, imponujący przykład średniowiecznej inżynierii słynie ze
wspaniałych barokowych rzeźb zdobiących konstrukcję, stanowiący jedno z
ulubionych miejsc spacerów mieszkańców i turystów;
Ew. 21.00 spektakl „kolorowe fontanny”
obiadokolacja, nocleg

-

Dzień 3:

-

Dzień 4:

Dzień 5:

-

śniadanie,
c.d. zwiedzania Pragi
Plac Wacława, gdzie rozegrały się wydarzenia „aksamitnej rewolucji”; Rynek
Staromiejski
z gotycką wieżą ratuszową z zegarem kurantowym;
średniowieczny układ i charakter zabudowy ulic Starego Miasta;
ok. 15.00 wyjazd z Pragi
przejazd na Morawy (Brno) lub do Wiednia
zakwaterowanie w Hotelu
obiadokolacja i nocleg

-

śniadanie,
przejazd do Wiednia,
przejazd na Kahlenberg (historyczny kościółek przypominający odsiecz
Wiedeńską z1683 roku) panorama miasta i Lasku Wiedeńskiego
spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie: Objazd Ringiem - Park Miejski, Opera
z zew. , Hofburg, Parlament, Ratusz, Kościół Wotywny... Hundertwasserhaus,
Wyspa Dunajska, UNO-City
malownicze uliczki wokół Katedry, Kościół Zakonu Krzyżackiego, dom
Kulczyckiego, Trójkąt bermudzki, dzielnica uniwersytecka, kościół Jezuitów,
Dom pod Bazyliszkiem, dzielnica grecka, pałac Belweder (panorama miasta)
Spacer: Albertina, Hofburg, Kohlmarkt, Graben, Katedra Św. Szczepana (z zew.)
pałac Schönbrunn – spacer po ogrodach pałacowych letniej rezydencja
Habsburgów, ew. wnętrza ( dod. płatne 10,50 Euro/os.)
czas wolny , ew. rejs statkiem po Dunaju (dod. płatne 12 Euro/os. )
- powrót do Hotelu
- obiadokolacja, nocleg

- śniadanie, wykwaterowanie z hotelu,
- po drodze zwiedzanie (do ustalenia):
Morawski Kras
- zwiedzanie malowniczej krainy Morawski Kras, znanej z niemal tysiąca jaskiń i
podziemnych tuneli. Zwiedzanie jednej z najatrakcyjniejszych jaskiń - Punkveni, oraz wyjazd
kolejką linową nad "Przepaść Macocha",
Lub Bratysława
zwiedzanie Bratysławy: Pałac Prezydencki, Michalska Brama, Pałac Prymasowski, Ratusz,
Kościół Trinitarow, Pałac Mirbachow, Dom Mozarta, Katedra św. Michała, Zamek, Opera, Teatr
Narodowy, Niebieski Kościółek, Most SNP
- przejazd do Polski,
- ew. obiad na trasie (dod. płatny -25zł/os.)
- powrót w godzinach nocnych ok. 24.00 -01.00

Cena: do uzgodnienia
Cena obejmuje:
- przejazd komfortowym autokarem,
- 4 noclegi w hotelach **/***
2 noclegi w Pradze,
2 w Brnie (Morawy)
- 4 śniadania i 4 obiadokolacje
ubezpieczenie NNW na sumę 3000zł i
KL na sumę 10 000 Euro,
- opiekę pilota,
- usługę przewodnika polskojęzycznego
podczas zwiedzania,
Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów około 30-40 euro/os.
2 noclegi w Wiedniu zamiast w Brnie
Dopłata – ok. 100-150 zł/os
* Cena może ulec zmianie w
przypadku wzrostu kursu walut i cen
paliwa

