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Rok założenia 1994

Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

ZŁOTA, MAGICZNA PRAGA I PERŁY CZECH
Trasa wyjazdu: Ruda Śląska – Praga – Pilzno – Mariańskie Łaźnie – Praga – Ruda Śląska

Termin wyjazdu: 24.09 – 27.09.2021 („4” dni)
Dzień wyjazdu

Cena: 750 zł

PROGRAM WYJAZDU

1 dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 5.30 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36).
24.09.2021 Przejazd w kierunku stolicy Czech. Przyjazd do PRAGI w godzinach
piątek
wczesnopopołudniowych.
Zwiedzanie
z
licencjonowanym
przewodnikiem
WYSZEHRADU – wzgórza, które było jedną z najważniejszych siedzib czeskich
władców (m. in.: bazylika śś. Piotra i Pawła, rotunda św. Marcina, pozostałości
fortyfikacji twierdzy wyszehradzkiej, cmentarz, punkt widokowy na Wełtawę i Pragę).
Obiadokolacja. Przejazd do miejsca zakwaterowania na nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Wyjazd do PILZNA – krótki spacer z przewodnikiem po ciekawym,
25.09.2021 zabytkowym centrum miasta słynącego przede wszystkim z piwa Pilsner Urquell
sobota
i zakładów Škoda Transportation. Przejazd do MARIAŃSKICH ŁAŹNI – uzdrowiska
przewyższającego wszystkie inne pod względem walorów klimatycznych. Spacer
po mieście z przewodnikiem. Kurort szczyci się najpiękniejszą w Czechach Kolumnadą
i Śpiewającą Fontanną. Większość przyprawiających o zawrót głowy obiektów
uzdrowiskowych pochodzi z XIX wieku i reprezentuje styl empire i secesję. Ponadto na
uwagę zasługują cerkiew ze wspaniałym wyposażeniem i ciekawy neobizantyjski
kościół z 1848 roku. Czas wolny. Obiadokolacja. Powrót na nocleg do PRAGI.
3 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd na zwiedzanie z licencjonowanym
26.09.2021 przewodnikiem fascynującej ZŁOTEJ PRAGI. Na trasie: klasztor na Strahovie, pałac
niedziela Czerninów, Loreta, plac Hradczański z uroczystą odprawą wart przed Pałacem
Prezydenckim, Zamek Praski, katedra św. Wita, Pałac Królewski, bazylika św. Jerzego,
Złota Uliczka, Sanktuarium Praskiego Dzieciątka, wyspa Kampa, Most Karola. REJS
STATKIEM PO WEŁTAWIE. Przejście do DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ – JÓZEFOWA
(kirkut, ratusz, synagogi). Spacer na praską STARÓWKĘ – Rynek Staromiejski
z ratuszem i słynnym zegarem „ORLOJ” oraz okolicznymi kościołami i pomnikiem
Jana Husa. Czas wolny. W późnych godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku
Polski.
4 dzień
Nocny przejazd do Polski.
27.09.2021 Powrót do Rudy Śląskiej w godzinach nocnych.
poniedziałek
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów.
Cena imprezy obejmuje:
Cena imprezy nie obejmuje:
- przejazd autokarem
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
- opłaty parkingowe i drogowe
- opłaty za rejs statkiem po Wełtawie
- opłaty za przejazdy autostradami
- opłat za wypożyczenie słuchawek
- 2 noclegi
- przejazdów komunikacją miejską w Pradze
- 2 śniadania, 2 obiadokolacje
- opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota
- opiekę licencjonowanego przewodnika w Pradze, Pilźnie i Mariańskich Łaźniach
- ubezpieczenie NNW i OKL
- podatek VAT (23 %)
Proponujemy zabrać minimalne kieszonkowe na własne potrzeby oraz bilety wstępu itp.
w wysokości 2 500 koron czeskich.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 zł
w terminie do dnia 24.06.2021 r.

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327

