PROGRAM WYCIECZKI DO PRAGI.
TERMIN: 20-22 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

wyjazd ze Szczecina godz. 15.00 przejazd przez Niemcy, Czechy do Pragi, ciepła
1 dzień

kolacja, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. Dla chętnych proponujemy
wieczorny spacer po Pradze.
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,

2 dzień

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, nocleg.
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

3 dzień

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. Jak wyglądają praskie zabytki od strony
rzeki przekonamy się w trakcie rejsu po Wełtawie (fakultatywnie). Przejazd do Szczecina.
przejazd autokarem: standard turystyczny (Video/DVD, klimatyzacja - dostosowany
Cena
zawiera

do wielkości grupy), zakwaterowanie: 2 noclegi hotelu w Pradze - pokoje 2,3 os. Z
prywatną łazienką, wyżywienie: 2 śniadania, 2 ciepłe kolacje opieka pilota, przewodnicy
lokalni po Pradze, ubezpieczenie NNW, KL, podatek VAT-marża.

Cena nie
zawiera

biletów wstępu, wypożyczenia zestawów Tourist Guide System, komunikacji lokalnej,

kosztów programowych. Orientacyjny koszt pakietu – max. ok. 1000 koron czeskich
-1 CZK = ok. 0,16 PLN) płatne obligatoryjnie pilotowi. Pilot rozlicza się z grupą z
pobranych kwot na cele programowe.
W trakcie wyjazdu należy posiadać paszport lub dowód osobisty (dotyczy również osób
niepełnoletnich). Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub
Uwagi

odwróceniu. W celu realizacji programu część przejazdów może być realizowana
środkami komunikacji miejskiej.

CENA: 570,00 zł / osoba
Rezerwuj już dziś w naszym biurze podróży.
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod
nr tel. 669 449199
lub
e-mail: biuro@event-tours.pl

