
 

Biuro podróży „WYCIECZKI Z NAMI” prowadzone przez firmę: 

"PRAT" JACEK DRĄŻKIEWICZ (Promocja Regionów Atrakcyjnych Turystycznie), 

ADRES:  96-325 Radziejowice, ul. Ogrodowa 1, NIP: 838-164-28-79 
 Tel. kom. 537 899 899, www.wycieczkiznami.pl; mail: rezerwacje@wycieczkiznami.pl 

PRAGA/CZECHY 
3 DNI "CZESKI FILM PRZY CZESKIM PIWIE" 

termin: 5-7.04.2019 

 
1 DZIEŃ   

− o 6.00 spotkanie z pilotem wycieczki, odjazd autokaru;  

− około godz. 12.00 krótka przerwa przed granicą na obiad; 

− wizyta na farmie krów,  

− po przyjeździe do Pragi zakwaterowanie w  4* hotelu;  

− następnie zwiedzanie Nowego i Starego Miasta (m.in. Muzeum Narodowe, Plac Wacława, Rynek Starego Miasta); 

− obiadokolacja na Starym Mieście; 

− dla chętnych po obiadokolacji przejazd do centrum wystawowego na pokaz Krizikovej Fontanny (pokaz "światło i 
dźwięk" - płatne dodatkowo 230 KC) lub zabawa w słynnej dyskotece Karlove Laznie (200 KC)   :-)  
 

2 DZIEŃ 

− po śniadaniu ok 9.15 dalsze zwiedzanie Pragi: Hradczany (z zewnątrz Zamek Praski, Katedra Św. Wita, Złota Uliczka - dla 
osób chętnych możliwość wykupienia biletu za 250 KC i zwiedzania wnętrz z przewodnikiem), Mała Strana (Kościół Św. 
Mikołaja - perła baroku praskiego), Ogrody Wallensteina;  

− obiad w czeskim stylu - smażony ser i piwo :-) 

− spacer przez Most Karola na Stare Miasto;   

 
− W godz. 15.45-17.30 niezapomniana zabawa integracyjna - gra miejska pt. "Czeski film przy czeskim piwie..."; 

− 17.30-18.15 czas wolny, 

− powrót do hotelu,  

− W godzinach 20.30 - 23.30 - uwieńczeniem dania będzie uroczysta kolacja z dyskoteką na statku (w wesji all inclusive 
piwo i wino);  
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3 DZIEŃ 

− po śniadaniu o godzinie 09.30 wykwaterowanie i wyjazd na zwiedzanie Wyszehradu, m.in. kościół św. Piotra i Pawła, 
cmentarz "zasłużonych", taras widokowy z pięknym widokiem na Pragę i przepływające obok statki;  

− Następnie przejazd do uroczego regionu Szwajcarii Saksońskiej, będącej krainą skał i zamków. Leżący po obu stronach 
Łaby, gęsto zalesiony i bogaty w fantastycznie ukształtowane formy skalne region, ma od 1990 roku status parku 
narodowego. Te baszty i wieżyczki, iglice i kopuły, zostały wyrzeźbione w ciągu tysiącleci na skutek działań deszczu i 
mrozów na piaskowiec. W planie zwiedzania przewidziany jest: KÖNIGSTAIN potężna twierdza, która nigdy nie została 
zdobyta, była także jednym z najlepiej zabezpieczonych więzień; BASTEI - jedno z najsłynniejszych miejsc w tym 
regionie. Jest to rozległa grupa efektownych skał z ruinami średniowiecznego zamku. Wznoszące się na wysokość 
trzystu metrów skały oraz liczne punkty widokowe na przełom Łaby zachwycają swoją niezwykłością. Lunch w typowo 
niemieckim stylu - bratwurst!  :-)  

   
− Około godziny 18.00 obiadokolacja w gospodzie „Kruszyna” pod Bolesławcem. Ogłoszenie wyników gry miejskiej  :-)  
− Powrót około godziny 23.30 . 

 

 

CENA:   1010 PLN (grupa 44-48 uczestników), 1070 PLN (grupa 40-43 uczestników)   zawiera: 

 

Transport: lux autokar,  

Nocleg:  2 noclegi w komfortowym 4 * hotelu położonym 10-12 minut jazdy autokarem od centrum, w pokoju dwuosobowym lub 

  trzyosobowym, dopłata do jedynki 400 zł;  

Wyżywienie: 2 śniadania, 3 lunche/obiady, 3 obiadokolacje z napojami w tym jedna uroczysta z muzyką; 

Opieka:  pilota i lokalnego przewodnika; 

Dodatkowe usługi: gra miejska: 1,5-2 godziny dobrej zabawy, praca aktorów, wypożyczenie sprzętu i rekwizytów, nagrody dla zwycięzców;  

Ubezpieczenie: NNW i zdrowotne; 

Inne:  zestawy słuchawkowy na zwiedzanie o zasięgu do 200 m, podatek VAT.  

Bilety wstępu:  do kościoła Św. Mikołaja (70 KC), do kościoła Św. Piotra i Pawła na Wyszechradzie (50 KC), do twierdzy Königstein (11     

  EUR) 

 

Cena nie obejmuje: 

- biletów wstępu na Zamek Praski (Sala Władysławowska i Złota Uliczka) - 250 KC, na pokaz Krizikovej Fontanny (230 KC)  
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigstein/S%C3%A4chsische_Schweiz

