
WYCIECZKA
CZECHY – PRAGA- KOTLINA K ODZKA

Kotlina K odzka najwi ksza w Sudetach kotlina ródgórska o powierzchni
oko o 500 km kw. Zajmuje centrum Ziemi K odzkiej wzd u  biegu Nysy
K odzkiej i dolnych odcinków jej dop ywów: cinawki i Bystrzycy
Dusznickiej. Od pó nocnego-zachodu ograniczaj  j  Wzgórza W odzickie,
od pó nocnego-wschodu Góry Bardzkie, od wschodu Góry Z ote, od
po udniowego-wschodu Krowiarki, od pó nocnego-zachodu Góry Sto owe,
natomiast od po udnia czy si  z Rowem Górnej Nysy.
Z ota Praga, jedno z najpi kniejszych miast Europy, mo e uwa a  siebie za
wybrank  historii. To miasto baroku, secesji, piwa i muzyki. Po o ona
niczym Rzym, w kilku wzgórzach wyrastaj cych ponad agodnym ukiem
We tawy, swoim leniwym wdzi kiem musia a czarowa  królów i cesarzy tak
skutecznie, e rozpo cierali nad ni parasol swego protektoratu. Omija y j
niszcz ce wiry historii, co w po czeniu ze zdrow  doz  konserwatyzmu,
ocali o wi kszo redniowiecznych, renesansowych i barokowych budowli. 
1 DZIE
Zbiórka uczestników i wyjazd o godz.21,00 Przejazd do Czech.
przyjazd do Pragi rano dnia  nast pnego.
2 DZIE PRAGA

Zakwaterowanie w Hotelu. niadanie. Spotkanie z 
przewodnikiem - Zwiedzanie Pragi. Hradczany - pierwsza
siedziba w adców, a obecnie g ówny o rodek polityczny
Czech. Zwiedzanie Zamku Praskiego, katedry w. Wita, w której
przechowywane s  regalia królów, pa acu królewskiego oraz
bazyliki w. Jerzego. Nast pnie spacer po Z otej Uliczce, gdzie w
redniowieczu mieszkali z otnicy, a dzi  mieszcz  si  sklepiki z

pami tkami. Zwiedzanie wie y wi ziennej - Daliborki. Spacer
przez Ma  Stran , dzielnic  po o on  na zboczach
zamkowego wzgórza; podziwianie pi knych, barokowych
pa aców i kamienic. Wjazd kolejk  linow  na Wzgórze Petrin:
cerkiew w. Micha a, Mur G odowy, Rozhledna (wie a
widokowa) – pomniejszona replika wie y Eiffla, ko ció w.
Wawrzy ca, Obserwatorium Astronomiczne, Bludiste –
zameczek z labiryntem luster. Przejazd do centrum i spacer po
mo cie Karola, jednej z najwi kszych atrakcji Pragi. Wieczorem
udzia w spektaklu „ wiat o i muzyka” na Fontannie K ižíkovej,
która tryska wod w rytmie muzyki pop, rock, klasycznej lub
filmowej. Obiadokolacja . Nocleg.
3 DZIE
niadanie. Dalsze zwiedzanie Pragi. Wizyta w dzielnicy
ydowskiej Josefov: Staro-Nowa Synagoga z XIII wieku,

Synagoga Wysoka, ratusz ydowski z zegarem, na którym czas i
wskazówki pracuj  po hebrajsku, cmentarz dawnego getta
ydowskiego. Nast pnie zwiedzanie t tni cego yciem centrum

Starego Miasta: plac Wac awa z pomnikiem w. Wac awa,
ko ció w. Miko aja, ratusz ze s ynnym zegarem
astronomicznym, rynek staromiejski z pomnikiem Jana Husa oraz
okaza ymi budowlami z epoki gotyckiej, roma skiej i baroku.
Podziwianie ko cio a Marii Panny przed Tynem i
najpi kniejszego przyk adu praskiego rokoka - pa acu rodu
Goltz-Kinskich. Przejazd do  Dusznik Zdr. Obiadokolacja. Nocleg.
4 DZIE
niadanie. Zwiedzanie . Kotliny K odzkiej,  m.in: Ko ció w. Piotra

i Paw a, Muzeum Papiernictwa, B dne Ska y, Muzeum Lalek.

cz  Gór Sto owych do godz. 15.,00 Obiadokolacja  i  powrót

ok.2-3.h. dnia nast pnego.

Uwaga; Podany program jest ramowym, ka de zmiany s

dopuszczalne po uzgodnieniu z biurem.

TERMINY:
31.07 – 04.08.2012
08.09 – 12.09.2012
13.10 – 17.10.2012

CENA : 
790 z

Cena obejmuje:
przejazdy autokarem turystycznym
(klimatyzacja, WC, barek, DVD),
2noclegi  w hotelu 3*, pokoje 2-osob. z 
azienk , dop ata do pokoju  1-os. 255 PLN,

3 niadania, 3 obiadokolacje
opiek  pilota, który realizuje program 
turystyczny (bez wn trz),
us ugi przewodnika 2 dni x 6 godzin w Pardze

   i 6 godzin w Kotlinie Klodzkiej
ubezpieczenie Signal Iduna (NW, KL, baga ).

Dodatkowe op aty :
Na wst py do zwiedzanych obiektów,  nale y
przeznaczy  ok. 900 CZK. i 40 z .

Miasta wyjazdowe :
trasa podstawowa: Tarnobrzeg i okolice – Mielec-
Rzeszów, Tarnów, Kraków, Katowice,
Uwaga: wyjazdy antenowe realizowane s  za dop at
i przy min 8 os. ch tnych.
Zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejno ci zapisu
na imprez .

Organizator: ALMA-TOUR Biuro Turystyki s.c. T UMACZENIA.EDUCATION.
                     Ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65   e-mail;alma@tbg.net.pl


