
  PRAGA - 3 dni

1  dzień  – wyjazd  z  Łodzi  o  godzinie  06:00,  zbiórka  w  wybranym  przez  zamawiającego  miejscu. 

Przejazd do Pragi (na trasie możliwy obiad we własnym zakresie). Spacer z lokalnym przewodnikiem 

po  Starym  Mieście -  Rynek  Staromiejski,  najbardziej  reprezentacyjna  część  miasta,  z  ratuszem  z 

ruchomym zegarem astronomicznym - Orloj oraz pomnikiem Jana Husa. Zwiedzanie wnętrza Kościoła 

NMP przed Tynem. Na trasie spaceru również inne obiekty takie jak  Most Karola – najstarszy most 

praski, Carolinum- najstarszy w tej części Europy uniwersytet, Clementium- dawne kolegium jezuickie. 

Przejście do „żydowskiego miasteczka”  Josefov, dawnej dzielnicy żydowskiej z synagogą. Przejazd do 

hotelu, zakwaterowanie i kolacja. 

2 dzień –  śniadanie. Dalsze zwiedzanie  Pragi:  Wzgórze Zamkowe Hradczany, olbrzymi kompleks 

zamkowy, dawna siedziba królów czeskich, obecnie siedziba prezydenta Republiki Czeskiej. Zwiedzanie 

kompleksu z wejściem do Starego Pałacu Królewskiego,  historycznej  centralnej  części południowego 

skrzydła Zamku Praskiego, katedry św. Wita, bazyliki św. Jerzego oraz spacer Złotą Uliczką. Następnie 

przejście do dzielnicy Nowe Miasto. Plac Wacława- spacer główną arterią praską, tzw. Praskimi Polami 

Elizejskimi,  tętniącą  życiem  kulturowym,  handlowym  i  towarzyskim.  Czas  wolny  z  możliwością 

zjedzenia obiadu i zrobienia zakupów. Po obiedzie rejs statkiem spacerowym po Wełtawie, trasa rejsu 

obejmuje historyczne centrum Pragi. Powrót do hotelu, kolacja.

3 dzień- śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości Kutna Hora -  miasta srebra, 

jednego z najlepiej  prosperujących miast średniowiecznej Europy. Zwiedzanie historycznego centrum, 

które wraz z gotyckim kościołem św. Barbary wpisane zostało na listę UNESCO. Przejście do   Hradka,   

czeskiego  muzeum  srebra  z  kopalnią, gdzie  odtwarzany  i  prezentowany  jest  proces  wydobycia  i 

przetwórstwa srebra wraz z biciem monet- były to główne zajęcia, z których żyło niegdyś całe miasto. 

Zakończenie zwiedzania i wyjazd w drogę powrotną do Łodzi. Powrót w godzinach wieczornych. 
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  PRAGA - 3 dni

Zakwaterowanie: Hotel ***, pokoje 2 osobowe z łazienkami.
                
Termin: 11-13 czerwiec 2018r oraz 20-22 czerwiec 2018r

CENA: 579zł/ os + 650 koron czeskich ( bilety wstępu) 

Cena zawiera: transport autokarem klasy lux, 2 noclegi, wyżywienie:  2 śniadania, 2 kolacje, opiekę  
pilota przez cały czas trwania wycieczki,  usługę przewodnika lokalnego po Pradze, ubezpieczenie NNW, 
KL,  

Uwaga:

- W cenie 650 koron czeskich zawarte są bilety wstępu do obiektów: Zamek Hradczany, rejs statkiem 

spacerowym po Wełtawie, muzeum srebra w Kutnej Horze.

- Uczestnicy winni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

- Podczas podróży powrotnej do Łodzi możliwość organizacji obiadu.
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