Wycieczka szkolna do Pragi
termin: 24-28.09.2018

cena: 740zł + 900Kc/osoba- płatne u pilota grupy*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24.09. Wyjazd z Podkowy Leśnej o godzinie 23:00, przejazd nocny.(poniedziałek noc)
25.09. 1 dzień: przyjazd do Wrocławia, powitanie pilota grupy. (wtorek)
Przyjazd do Pragi około 11:30, zwiedzanie rozpoczniemy od wzgórza Wyszehrad, zobaczymy rotundę św.
Marcina, kościół św. Piotra i Pawła, a także cmentarz, na którym spoczywają wybitni obywatele mający
wpływ na historię Czech. Przejazd na parking, skąd ruszymy na zwiedzanie miasta, w tym dniu
zobaczymy jeszcze zabytki Starego Miasta: Ratusz ze słynnym zegarem Orloj, Kościół św. Mikołaja, pomnik
Jana Husa, gotycki kościół Marii Panny, Karolinom-pierwszy uniwersytet w Europie Środkowej. Przejazd do
hotelu PRAMEN(www.hotelpramen.cz) w Pradze, zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z
łazienkami, telewizorem i lodówką; obiadokolacja, nocleg.
26.09 2 dzień: po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Pragi z przewodnikiem: Klasztor na Strachowie z jego
skarbami: biblioteką, galerią obrazów i konwentem oraz Loretę (wewnątrz) z kopią domu Marii Panny.
Przejście na Hradczany, na których zobaczymy: Katedrę św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylikę św.
Jerzego, Złotą Uliczkę ,Pałac Rosenbergów, wystawę z kart historii Zamku Praskiego. Przejście przez ogrody
i Pałac Walensztajna na kolejną dzielnicę Pragi- Małą Stranę. Przejście przez słynny most Karola. Godzinny
rejs statkiem po Wełtawie, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.( środa)
27.09 3 dzień: po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania miasta- Dzielnica Żydowska: synagogi, w tym
Staronowa, Maiselova, Klausova, Pinkasova, Smichovska, Hiszpańska, Galeria Roberta Gutmana, Dom
Obrad, Stary Cmentarz. Przejście Drogą Królewską pod Narodowy Dom i Bramę Prochową z wejściem do
środka bramy. Spacer po Nowym Mieście: wejdziemy do restauracji „U Kalicha” gdzie onegdaj bywał
dzielny wojak Szwejk. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.(czwartek)
28.09 4 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Adrspachu- słynnego w Czechach skalnego
miasta, bogatego w przeróżne formy skalne, spacer zakończymy przy wielkim wodospadzie. Wyjazd w

drogę powrotną, podczas przejazdu, obiad. Przejazd do Wrocławia – pożegnanie pilota/przewodnika
grupy. Przyjazd do Podkowy Leśnej około 23.00.(piątek)
CENA OBEJMUJE:
 przejazd autokarem,opłaty drogowe i parkingi
 4 noclegi w hotelu Pramen**
 wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
 bilety wstępu: Klasztor na Strahowie zgodnie z programem, Skalne Miasto
 opieka pilota/ przewodnika
 rejs po Wełtawie
 obiad w drodze powrotnej
 ubezpieczenie NNW i KL
* dodatkowo płatne zgodnie z programem– 900Kc/osoba płatne u pilota grupy: systemu słuchawkowy
Tour Guide, „Pakiet Hradczany”, który obejmuje zwiedzanie wewnątrz katedry, Pałacu Królewskiego,
Bazyliki św. Jerzego,Pałacu Rosenbergów, Bramy Prochowej oraz wejście na Złotą Uliczkę; Loretę oraz
Dzielnica Żydowska,
kalkulacja dla 42 uczestników i 3 opiekunów
Połączenie z centrum miasta z hotelu: metro B stacja ”Rajska Zahrada”-20 minut

