
Kraj: CZECHY  Miejscowo : PRAGA
Dojazd: autokarem Terminy:  do uzgodnienia/

ALMA TOUR Biuro Turystyki. T UMACZENIA. EDUCATION.
WYNAJEM AUTOKARÓW.   ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg
tel 15 823 57 65

Cena przy min. 43 osobach p atnych: 690 z / osoba 
RAMOWY PROGRAM:
1 DZIE : wyjazd z miejsca zbiórki. Godz. 07.00. Przyjazd do PRAGI.  W programie (bez 
wst pu  do obiektów): Dworzec G ówny, Opera,  plac Wac awa, Lucerna, Ogród 
Franciszkanów, ko ció   Matki Boskiej nie nej, Ratusz Nowomiejski, Ta cz cy Dom,
Teatr Narodowy, Brama Prochowa, Miejski Dom Reprezentacyjny, Rynek Starego Miasta,
Miasto ydowskie. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 DZIE : niadanie. Dalszy ci g zwiedzania miasta: klasztor Strahowski, Pogorzelec,
Loreta (wst p 100 CZK), plac Hradcza ski, Ogród Królewski z Belvederem, Zamek Praski
(wst p 250 CZK - katedra w. Wita wraz z wie i grobowcem królewskim, Stary Pa ac
Królewski, bazylika w. Jerzego, Stare Schody Zamkowe), Ogrod Wallensteina, plac
Malostranski, most Karola. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Nocleg.
3 DZIE : niadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Morawskiego Krasu - parku
krajobrazowego z ponad tysi cem jaski . Mo liwo  przejazdu kolejk  ekologiczn  do 
Jaskini Punkevni oraz przep yni cia odziami podziemn  rzek  Punkvi  poprzez
malownicze groty. Przejazd do Polski.

wiadczenia zawarte w cenie:
- 2 noclegi w hotelu *** w Pradze – pokoje dwuosobowe z azienk ,
- przejazd nowoczesnym autokarem z TV, barkiem, toalet , klimatyzacj ,
- wy ywienie: 2 x niadanie, 2x obiadokaolacja
- opieka licencjonowanego pilota wycieczek podczas ca ej wycieczki,
- opieka miejscowego przewodnika podczas zwiedzania (4h)
- ubezpieczenie KL, NNW, OC, baga u zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
Cena nie zawiera:
- biletów wst pu do zwiedzanych obiektów (w nawiasach podano orientacyjne ceny
biletów wst pu na 1 osob ),
- innych wiadcze  nie zawartych w programie.
Na yczenie - fakultatywnie:
- pokój 1 os. - na zapytanie,
- spektakl - „ wiat o, woda, d wi k” (p atne ok. 200 czeskich koron),
- rejs statkiem spacerowym po We tawie (p atne ok. 200 czeskich koron),
- rejs statkiem po We tawie z kolacj  ok. 25 €/ osoba,
- kolacja w typowo praskiej restauracji w centrum Pragi: ok. 20 €/ osoba,
UWAGA:
- program ma charakter ramowy i jest uzale niony od miejscowych uwarunkowa  oraz
ustale  grupy,
- pilot nie oprowadza po muzeach,
- cena zosta a skalkulowana przy min. 42 osobach p atnych (w przypadku innej liczby
osób cena mo e ulec zmianie),
- cena zosta a skalkulowana przy wyje dzie z  okolic Tarnobrzega (do 50 km – gratis) – 
inne miejscowo ci na zapytanie, za dop at .


