PRAGA – SKALNE MIASTO(Czechy)
wycieczka autokarowa

1 Dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach rannych.
Przyjazd do Pragi w godzinach wieczornych,
zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg.
2 Dzień
Śniadanie, zwiedzanie Pragi z przewodnikiem,
m.in: Stare Miasto, Hradczany, Praska Loretta,
Zamek Królewski, Katedra św. Wita, Bazylika św.
Jerzego, Mala Strana, Most Karola, Rynek
Staromiejski z zegarem Orloj, Waclavskie Namesti
(zwiedzanie obiektów z zewnątrz). Obiadokolacja.
Zwiedzanie Pragi nocą – spacer po mieście z
możliwością obejrzenia pięknej iluminacji wieczornej
oraz uczestnictwo w spektaklu światło – woda dźwięk na Krizikovej Fontannie. Nocleg.
3 Dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie Przyjazd do Czech,
Skalne Miasto: Adrspasske i Teplicke Skały przepiękny i unikalny kompleks skalny zachwycający

PRAGA – SKALNE MIASTO(Czechy)
wycieczka autokarowa
nawet wybrednych koneserów turystyki górskiej
(w programie również rejs stateczkiem). W
godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku
Polski.
Około 24:00-1:00 zakończenie wyjazdu
Możliwość rozszerzenia programu o:
 wizytę w Piwiarni z możliwością
degustacji tamtejszego piwa z Becherovką
(koszt ok. 80 Czk)
 zorganizowanie obiadu w drodze
powrotnej koszt dodatkowy ok. 30 zł/os.
 Postój w Gnieźnie w drodze dojazdowejzwiedzanie Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego koszt ok. 11-15zł/os.

Cena od 599 zł/os. – cena uzależniona od liczby
uczestników, terminu realizacji itp.
Cena obejmuje:
- transport autokarem z Trójmiasta
-zakwaterowanie: 2 noclegi w Pradze w hotelu 2*
pokoje 2,3 os.
- wyżywienie: 2 x śniadania, 2 x obiadokolacja,
- usługi przewodnickie wg programu (Praga, Skalne
Miasto)
- bilety wstępu wg programu (Skalne Miasto, wstęp na
spektakl Krizikovej Fontanny)
- opiekę pilota
- opłaty parkingowe, drogowe, wjazdowe
- podstawowe leki
- ubezpieczenie NNW i KL
- podatek VAT
Cena nie obejmuje:
- dodatkowych wstępów do obiektów w Pradze
- wydatków własnych
- dodatkowych posiłków

Możliwość zorganizowania wycieczki również dla szkół spoza Trójmiasta.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Podany program jest programem ramowym. Oferta
stanowi szacunkowy koszt wyjazdu. Program nie stanowi oferty handlowej ze względu na brak dokładnego
terminu.

