
ZŁOTA PRAGA
TERMIN DO UZGODNIENIA

WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA PROGRAMOWE W CENIE !!!!!!!
BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!!!!!!

PILOT - ANIMATOR

         
    

Ramowy plan wycieczki:

Dzień 1 - odjazd autokaru z Rzeszowa o godz. 5.00
- Podróż przez Polskę i Czechy.
Dojazd do Pragi ok godziny 18:00
- Zakwaterowanie w hotelu *** - standard praski
- Grillowanie w ogrodach hotelowych – wieczór integracyjny przy muzyce. Podczas wieczoru 
integracyjnego opiekun grupy umili Państwu czas dźwiękami gitarowej muzyki, zadba o 
swoisty klimat spotkania oraz poprowadzi  zabawy i konkursy integracyjne, możliwość muzyki 
mechanicznej.
Dzień 2
- Śniadanie
- Zwiedzanie Pragi – Hradczany (zamek, Katedra św. Wita – najokazalsza gotycka świątynia w 
Europie Środkowej, Złota Uliczka – najbardziej nastrojowe miejsce na praskim zamku), praska 
Loreta – sanktuarium MB Loretańskiej – najważniejsze 
sanktuarium maryjne w Pradze, bogaty skarbiec ze słynną 
Diamentową Monstrancją, dzielnica bogatych kupców 
niemieckich Mała Strana, Kościół św. Mikołaja, Most Karola, 
Rynek Starego Miasta z okazałym Ratuszem i słynnym zegarem 
astronomicznym, Uniwersytet Karola, Wieża Prochowa. . 
- Rejs statkiem po Wełtawie z obiadokolacją i muzyką
- Powrót do hotelu, nocleg

Dzień 3
- Śniadanie
- Zwiedzanie Pragi - Plac Wacława – centralny punkt miasta, serce współczesnej Pragi, Josefov 
(żydowska dzielnica Pragi ze świetnie zachowanymi synagogami i średniowiecznym 
cmentarzem).
- Przejazd w rejon zamku Vysehrad, po drodze mijamy ciekawe architektonicznie budynki 
(m.in.
Ginger i Fred). Spacer po Nowym Mieście – wizyta w piwiarni np. U Kalicha .
- Obiadokolacja w Browarze Praskim z muzyką i napojami typu piwo, wino , bezalkoholowe 
bez limitu, zwiedzanie Browaru.
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- Wyjazd na spektakl „grające fontanny”( w zależności od długości biesiadowania. Ostatni 
spektakl o 22,00).
- Powrót do hotelu, Nocleg
4 dzień 
- Śniadanie
- Przejazd do Morawskiego Krasu : zwiedzanie Jaskiń Punkwiowych stanowiących 
największy i najgłębszy system jaskiń. Mają one niesamowite kształty wyrzeźbione w 
dewońskim wapieniu przez podziemną rzeczkę, od której biorą swą nazwę.
Po przejściu pięciu pieczar dociera się na dno 138-metrowej przepaści Macocha, powstałej w 
wyniku zapadnięcia się stropu jednej z jaskiń. Z przepaści zwiedzający płyną pół kilometra 
podziemną rzeką Punkvą. Następnie przejażdżka łódkami po podziemnym jeziorze.
Ok. 16,00 wyjazd do Polski - po drodze postój na posiłek
- Powrót do Rzeszowa ok godziny 1:00

CENA wycieczki czterodniowej – 1200 zł / osoba (przy grupie 45 osób pełnopłatnych)

Cena obejmuje:
- transport komfortowym autokarem
- zakwaterowanie: 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu *** wg kat.czeskiej ( pokoje 2-,3-os. z 
łazienkami )
- kolacja grillowa w hotelu z wieczorem integracyjnym
- obiadokolacja podczas rejsu – bufet z jednym napojem
- obiadokolacja w Browarze Praskim – restauracja U FLEKU
- obiad w restauracji
- opiekun grupy – animator z programem integracyjnym
- ubezpieczenie KL 10 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 1 000 PLN 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Hradczany, Józefów, Loreta, fontanny) obligatoryjny 
przewodnik miejscowy
- Jaskinie Punkwiowe z rejsem

Cena nie zawiera:
− świadczeń nie wymienionych w ofercie
− wydatków osobistych uczestnika

Uwaga: Program jest ramowy – kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
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