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PRAGA
KARLSTEJN - KUTNA HORA
1 DZIE
Zbiórka uczestników i wyjazd  wg grafiku. Przejazd do Czech. Pó nym
wieczorem przyjazd do Pragi. Nocleg w hotelu.
2 DZIE PRAGA (Czechy)

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.
3 DZIE KARLSTEJN – PRAGA

Wyjazd do Karlštejn –  niewielkiej miejscowo ci, która s ynie z
gotyckiego zamku Karlštejn z XIV w. Zbudowana przez króla czeskiego
Karola IV twierdza kryje bezcenne skarby: insygnia koronne i relikwie.
Zwiedzanie z przewodnikiem komnat Pa acu Cesarskiego, wie y
Maria skiej, w której skarbcu przechowywana jest replika korony w.
Wac awa, oraz kaplicy wi tego Krzy a mieszcz cej si  w Wielkiej
Wie y. Powrót do Pragi. Zwiedzanie Wyszehradu – najstarszej, owianej
legendami dzielnicy Pragi: podziemne kazamaty, rotunda w. Marcina,
kolegiata w. Piotra i Paw a oraz cmentarz wyszehradzki, który stanowi 
narodow  nekropoli i miejsce spoczynku najwybitniejszych czeskich
osobisto ci.
4 DZIE PRAGA

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.
Wyjazd do Kutnej Hory – miejscowo ci, w której ju  w XIII w. 
wydobywano srebro. Spacer po starym mie cie: katedra w. Barbary 
oraz W oski Dwór – mennica z czasów  Wac awa II, pó niej zamieniona
na ratusz. Wyjazd do Polski  ok. godz. 20.
5 DZIE Powrót do miejsca zbiórki w godzinach porannych

TERMINY:
 20.04.- 24.04.2012
 09.05.- 13.05.2012
 06.06. – 10.06.2012

CENA : 
860 z

Cena obejmuje:
przejazdy autokarem turystycznym
(klimatyzacja, WC, barek, DVD),
3 noclegi  w  hotelu 2*/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),
ubezpieczenie Signal Iduna (NW, KL,
baga ).

Dodatkowe op aty :
Na wst py do zwiedzanych obiektów,
bilet na spektakl „Kri kove Fontanny” i
us ugi przewodnickie nale y
przeznaczy  ok. 1200 CZK.

Miasta wyjazdowe :
trasa podstawowa: Tarnobrzeg i okolice –
Mielec- Rzeszów, Tarnów, Kraków,
Katowice, lub Inn e na yczenie grupy.
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 .


