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PPRRAAGGAA  II  OOKKOOLLIICCEE  
 AUTOKAREM Z DWOMA NOCLEGAMI W PRADZE 

 

 

1 dzień 
 

Wcześnie rano wyjazd w kierunku Pragi. Przejazd przez Polskę. W godzinach 

popołudniowych przyjazd do Skalnego Miasta w Adrspachu – spacer po 

malowniczym rezerwacie formacji skalnych, wspaniale wyrzeźbionym przez naturę. 

Skalne ściany sprawiają monumentalne wrażenie. Ponadto znajdują się tutaj: skalny 

wodospad, piękne szmaragdowe jezioro otoczone różnobarwną roślinnością oraz 

górne jeziorko, gdzie ciekawą atrakcją jest przeprawa tratwą. Obiadokolacja  

w restauracji. Przyjazd do Pragi w godzinach wieczornych, zakwaterowanie  

w hotelu *** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), nocleg. 
 

2 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem Pragi: barokowy klasztor  

na Strachowie – panorama miasta z ogrodów klasztornych oraz sanktuarium Matki 

Boskiej Loretańskiej – najważniejsze sanktuarium maryjne w Pradze. Przejście  

na Hradczany: zmiana warty na reprezentacyjnym dziedzińcu zamkowym, katedra 

Św. Wita – najokazalsza gotycka świątynia w Europie Środkowej, Stary Pałac 

Królewski – najcenniejsza budowla Hradczan, Złota Uliczka – najbardziej nastrojowe 

miejsce na praskim zamku. Zejście do Małej Strany – dzielnicy barokowych pałaców  

i malowniczych ogrodów. Przejście przez Most Karola – najsłynniejszy 

średniowieczny most w Europie z galerią barokowych pomników – w kierunku 

Rynku Starego Miasta z okazałym Ratuszem, słynnym zegarem astronomicznym, 

pomnikiem Jana Husa oraz gotyckim kościołem Marii Panny przed Tynem. Wizyta  

na Placu Wacława sercu współczesnej Pragi oraz spacer po dzielnicy żydowskiej – 

Józefowie – możliwość zwiedzenia Starego Cmentarza i synagog. Obiadokolacja  

w restauracji. Dla chętnych około 22:00 udział w multimedialnym spektaklu 

„grających i tańczących” fontann. Wieczorem powrót od hotelu, nocleg. 
 

3 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie wyjazd na zwiedzanie  

z przewodnikiem okolic Pragi: Zamek w Karlstejn – gotycki gród z XIV wieku,  

jest najsłynniejszym czeskim zamkiem i jednym z symboli królestwa czeskiego. 

Zamek był miejscem składania klejnotów koronnych oraz relikwii świętych.  

Nad zamkiem dominuje Wielka Wieża, w której znajduje się wspaniała kaplicą  

św. Krzyża; Kutna Hora – zwiedzanie znakomicie zachowanego średniowiecznego 

centrum i przepięknej katedry św. Barbary – unikatowego dzieła architektury 

gotyckiej, będącego imponującym symbolem potęgi i bogactwa miasta.  

Na zakończenie pobytu w Czechach zwiedzanie słynnej Kaplicy Wszystkich 

Świętych w Sedlecu. Wystrój kaplicy (m.in.: unikatowy żyrandol, monstrancja, 

kielichy i herb rodu Schwarzenbergów) są wykonane z kości 40 tysięcy osób 

chowanych przez długie lata na pobliskim cmentarzu. Obiadokolacja w restauracji. 

Wieczorem wyjazd w drogę powrotną. Przejazd nocny przez Polskę. 
 

4 dzień 
 

Zakończenie wycieczki w godzinach porannych. 
 

Cena obejmuje: 

• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem, 

• opłaty drogowe, parkingi i podatki, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 2 noclegi w hotelu *** w Pradze 

(pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami), 

• 2 śniadania, 3 obiadokolacje, 

• system tour guide (nagłośnienie), 

• ubezpieczenie KL i NNW,  

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 
 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – od ok. 600 KC 
 

 

 

 
 

Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

OSÓB CENA 

45 i więcej 920,- 

40 – 44 980,- 

35 – 39 1.060,- 

30 – 34  1.160,- 

25 – 29  1.290,- 
cena obowiązuje do 31.12.2022 



 

Sugerowane bilety wstępów:  

• Adrspach – Skalne Miasto ……………………………………………………………………………………...………......... cena: 120 KC/os. 

• Karlstejn – Zamek …………………………………………………………………………………………………………….. cena: 270 KC/os. 

• Kutna Hora – katedra św. Barbary…… ……………………………………………………………………………………..cena: 120 KC/os. 

• Sedlec – Kaplicy Wszystkich Świętych…… …………….………………………………………………………………….. cena: 90 KC/os. 

 

Dodatkowe bilety wstępu: 

• Adrspach – Skalne Miasto – przejażdżka łódką ………………….....................................................................………….. cena: 50 KC/os. 

• Praga – Hradczany (Katedra św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Złota Uliczka) ……………………. cena: 250 KC/os 
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