WYCIECZKA
Weekend
DO PARYŻA
w Pradze
6 dni
Dzień 1 (11.06.2020 -czwartek):
- 22.00 wyjazd autokaru do Pragi (800km – 12-13h )
- przejazd przez Polskę do Czech,
Dzień 2 (12.06.2020 -piątek):
- około 11.00 przyjazd do Pragi, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie:
barokowy kościół Loreto z kaplicą Santa Casa- kopia Lorety włoskiej (z
zewnątrz), 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,
- Most Karola, imponujący przykład średniowiecznej inżynierii słynie ze
wspaniałych barokowych rzeźb zdobiących konstrukcję, stanowiący jedno
z ulubionych miejsc spacerów mieszkańców i turystów;
- około 16.00 przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
Dzień 3 (13.06.2020 -sobota):
- śniadanie,
- spotkanie z przewodnikiem i dalsze zwiedzanie Pragi: Uniwersytet
Karola- zwany „Karolinom”, najstarszy uniwersytet w Pradze; gotycka
kaplica betlejemska z XIV w. upamiętniona kazaniami Jana Husa; 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;
- czas wolny- możliwość zjedzenia kolacji w restauracji w centrum Pragi
oraz odwiedzenia słynnych praskich piwiarni,
- dla chętnych fakultatywnie: rejs po Wełtawie (min. 25 osób) koszt ok.
250 kć (45zł/os)
- Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
Dzień 4 (14.06.2020 -niedziela):
- śniadanie, wykwaterowanie,
- wyjazd w drogę powrotną, po drodze czas wolny na Starówce we
Wrocławiu (ok. 2-3h)
- powrót w godzinach wieczornych/nocnych
Do przekroczenia granicy wymagane są dowody osobiste lub paszporty.

Cena jest uzależniona od ilości
zapisanych osób więc zachęcajcie
znajomych☺
690zł/os. grupa 40-osobowa
830zł/os. grupa 30-osobowa
Cena zawiera:
-przejazd komfortowym autokarem
- 2 noclegi w hotelu*** w Pradze
pokoje 2 os z łazienkami, 2
śniadania, 2 obiadokolacje,
-przewodnika polskojęzycznego na
trasie zwiedzania w Pradze,
-ubezpieczenie Polska:Warta: NNW
na sumę 5000 zł i Zagranica TU
Europa KL na sumę 15 000 Euro, KR5000 Euro, NNW na sumę 3000 Euro,
bagaż 300 Euro (obejmuje choroby
przewlekłe)
- opiekę pilota
Cena nie zawiera:
-biletów wstępu:
- Praga - Zamek Praski - standard
zawiera: Stary Pałac Królewski,
Bazylika św. Jerzego, oraz Złota
Uliczka 45zł/os.,
- fakultatywnie rejs po Wełtawie –
ok. 45zł/os.
-Dopłata do pokoju 1-os -150 zł

