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Praga i Kutna hora

Tu z pewnością przeżyjesz niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju
chwile. Praga to idealne miejsce nie tylko na relaks i zabawę, ale też
zwiedzanie. Zobaczysz Zamek Praski, Katedrę Wita oraz piękne
zakamarki Malej Strany! Połączenie pięknie położonego Starego Miasta
i zamku górującego nad Wełtawą z licznymi knajpkami tworzy
niepowtarzalny klimat! Kutna Hora to również niesamowita atrakcja!
Spędź miły weekend wraz nami. Rozkoszuj się urokami Pragi i Kutnej
Hory!

Tour guide oprowadzanie
z indywidualnym
systemem
nagłośnieniowym

Mobilny zestaw audio - indywidulany zestaw słuchawkowy połączony
bezprzewodowo z mikrofonem pilota/przewodnika.

Dostępne opcje
zakwaterowania

pokój 2 osobowy
pokój 3 osobowy
dokwaterowanie (bez dopłat*) lub pokój 1-osobowy (dopłata)
*dokwaterowanie - osoby wybierając się pojedynczo, które w momencie
rezerwacji nie dokonują dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą
zostać zakwaterowanie z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w
tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej
rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie do 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego

Dostępne opcje
wyżywienia

śniadania

Program ramowy

Dzień 1 Wyjazd ze Szczecina. Przyjazd do Pragi w godzinach
popołudniowych i rozpoczęcie zwiedzania miasta z przewodnikiem. W
programie zwiedzania w dniu pierwszym między innymi - Stare Miasto,
Nowe Miasto i dzielnica Josefov. Po spacerze 2 - godzinny rejs po
Wełtawie okraszony komentarzem przewodnika, dzięki któremu
będziemy mogli zobaczyć Pragę z innej perspektywy. Przejazd do
hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
Dzień 2 Śniadanie. Kolejny dzień zwiedzania Pragi rozpoczniemy od
Hradczan - Zamek Praski, Katedra Św. Wita, Stary Plac, Bazylika Św.
Jerzego, Wieża Daliborka. Następnie przejdziemy do Małej Strany,
zobaczymy Most Karola – najbardziej rozpoznawalny znak Pragi. To tu
rozpościera się jeden z najwspanialszych widoków na Stare Miasto –
patrząc na czerwone dachy kamieniczek, wieżyczki bram, kościołów i
wzgórze z Zamkiem Praskim poczujecie się jak w bajce. Spacer
zakończymy na Rynku Starego Miasta lub Placu Wacława. Czas wolny
do dyspozycji grupy. Zbiórka i przejazd do hotelu. Nocleg.
Dzień 3 Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przyjazd do Kaplicy
Czaszek w Sedlecu. Kaplica, w której znajdują się szczątki kości,
upamiętnia ofiary epidemii dżumy z połowy XIV wieku, wojen husyckich
i wojny trzydziestoletniej. Następnie przejazd do centrum Kutnej Hory,
zwanej miastem srebra czy „państwowym skarbcem”. Nazwa miasta
wzięła się od wydobywanego od XIII wieku srebra. Zwiedzanie miasta
wpisanego w 1995 roku na listę UNESCO. Historyczna Starówka to
architektoniczny klejnot o znaczeniu europejskim, na której znajdziemy
między innymi - późnogotycki kościół św. Barbary i Katedrę

Wniebowzięcia Panny Marii. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę
powrotną do Polski.
Dzień
4
Przyjazd
do
Szczecina.

Cena obejmuje

oprowadzanie z systemem nagłośnieniowym TOUR GUIDE
transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, DVD, barek, toaleta)
zakwaterowanie - 2 noclegi w hotelu **/ *** zlokalizowanym w Pradze
lub okolicach
wyżywienie BB - 2 śniadania
ubezpieczenie KL 10000€ i NNW 10000 zł, bagaż 500 zł
opiekę pilota
podatek VAT

Dopłaty wymagane na
miejscu

koszty programowe (bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalny
przewodnik, rejs po Wełtawie, opłaty lokalne) – 40 euro/os , płatne u
pilota z autokarze, kwota nie podlega rozliczeniu

Dopłaty opcjonalne

ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych KL 20000
euro, NNW 10000 zł, bagaż (utrata 500 zł) - 60 zł/os
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - 3,5% wartości rezerwacji
pakiet premium lub pakiet prestige

Informacje dodatkowe

program jest programem ramowym – kolejność realizacji może ulec
zmianie lub odwróceniu
pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i
innych obiektach turystycznych
dokumenty - dowód osobisty lub paszport
zaleca się wyrobienie karty EKUZ

