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SZCZEGÓŁY CENY 780 zł/os. osoba
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej, ubezpieczenie
NNW na trasie wycieczki, ubezpieczenie zagraniczne, bilety na przejazd metrem, wjazd na wzgórze
Petrin, nocleg w Hotelu DUO w Pradze, 1 x śniadanie w hotelu DUO, 2 x obiad w restauracji, rejs
stateczkiem po Wełtawie (50 minut), zwiedzanie Zamku Karlstein, opieka dwóch licencjonowanych
Przewodników - Emilia i Stefan Marynowscy, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.

PRAGA ZA DNIA I ROMANTYCZNA NOCĄ, ZAMEK KARLŠTEJN 
TERMIN 15.10.2022-16.10.2022

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

KATOWICE parking przy MCK, ul. Olimpijska godzina 3:20
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 3:40
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s godzina 4:00 
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej przystanki linii
autobusu M1. 

Dzień 1
Przyjazd do Karlstein - zwiedzanie Zamku Karlstein –letnia rezydencja cesarzy Św. Imperium
Rzymskiego. Obiad, w restauracji. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Przejazd metrem do centrum
Pragi, rejs stateczkiem po Wełtawie, wieczorne zwiedzanie miasta: wjazd na wzgórze Petrin,
romantyczne nocne oświetlenie m.in. Mostu Karola, spacer po Hradczanach. Powrót do hotelu,
nocleg.
Dzień 2
Śniadanie, wymeldowanie. Przejazd metrem do miasta na Wyszechrad, zwiedzanie. Przejazd do
centrum Pragi - zwiedzanie Starego Miasta, dzielnicy żydowskiej.  Obiad w restauracji. Wyjazd w
drogę powrotną.

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Każdy uczestnik musi posiadać paszport lub dowód osobisty. Kolejność realizacji programu może ulec
zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Zamawiający oświadcza, iż jestem świadomy/a, że wyjazd do części krajów wiąże się z koniecznością
wykonania odpowiednich testów zdrowotnych, posiadaniem zaświadczenia o szczepieniu,
wypełnieniem odpowiednich formularzy lokalizacyjnych, dopełnieniem innych procedur. Zobowiązuje
się do zapoznania się z aktualnymi regulacjami na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-
podrozujacych. Walutą obowiązującą w Czechach są korony czeskie.

WAŻNE INFORMACJE DLA TURYSTY
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Stolica naszych południowych sąsiadów. Położona nas rzeka Wełtawą, siedziba władz czeskich, licznych
stowarzyszeń oraz uczelni, tj. Uniwersytet Karola, Akademia Sztuk Scenicznych, pełna okazałych
zabytków wpisanych na listę UNESCO. Dzisiejsza, licznie zamieszkiwana Praga (ponad 1 200 000
ludzi) powstała z połączenia Starego Miasta, Nowego Miasta, Małej Strany, Josefova i Hradczan.
Stolicą Czechosłowacji została 1918 roku. Zabytki Pragi są uważane za jedne z najokazalszych w
Europie, a jej urzekająca architektura przyciąga co roku liczną rzeszę turystów. W stolicy Czech
znajduje się mnóstwo mostów, w tym jeden z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych: Most
Karola na rzece Wełtawie, wybudowany w stylu gotyckim. Napotkamy tu także liczne świątynie np.
kościół św. Mikołaja, Klementinum i synagogi w dzielnicy Josefov. Do jednego z głównych kompleksów
zabytków w Pradze należy zaliczyć dzielnicę Hradczany, leżącą na zachodnim brzegu miasta, gdzie
znajdują się np. Zamek Królewski, Katedra św. Wita czy Stare Probostwo (kompleks zamkowy na
Hradczanach). Ale Praga to także zabytkowe ośrodki kulturalne, jak. np. Teatr Narodowy, zwany
również „Almą Mater czeskiej opery” , Galeria Narodowa, czy słynna Ściana Johna Lennona,
wymalowana licznymi graffiti inspirowanymi muzyką The Beatles. Będąc tutaj koniecznie musimy
zobaczyć także: Złotą Uliczkę, Ratusz Staromiejski z zegarem astronomicznym, Katedrę Świętych Wita,
Wacława i Wojciecha, Rudolfinum, Tańczący dom, Josefov, Stary Cmentarz Żydowski. Oprócz
zabytków, Praga, a właściwie cały kraj, znany jest z knedli, które najczęściej podaje się z gulaszem I
oczywiście tradycyjne, znane na całym świcie piwo.

PRAGA

Zajmuje wyjątkowe miejsce wśród czeskich zamków. Został zbudowany przez czeskiego króla i cesarza
rzymskiego Karola IV jako miejsce przechowywania królewskich skarbów, zbiorów świętych relikwii i
klejnotów koronnych. Bardzo imponujący układ poszczególnych budynków, od podzamcza po Pałac
Cesarski oraz górująca nad całym kompleksem wieża zachwycą swoją pomysłowością. W kaplicy
zamkowej św. Krzyża, można w zachwycie kontemplować nad obrazami Mistrza Teodyka. Odwiedź ten
jeden z najbardziej popularnych zamków Republiki Czeskiej. 

ZAMEK KARLŠTEJN

Hotel Duo w Pradze to nowo przeprojektowany kompleks, który oferuje swoim gościom szeroki zakres
usług - zakwaterowanie, wyżywienie, konferencję i fitness, kręgielnię. Nowoczesny hotel jest jednym z
najlepszych hoteli w Pradze dzięki doskonałej obsłudze, nowoczesnym pokojom i niesamowitej
atmosferze. Położony zaledwie 12 minut metrem od centrum miasta! Stylowa restauracja Formanka
specjalizuje się w tradycyjnych daniach kuchni czeskiej i międzynarodowej i oferuje dania o
najlepszych smakach. 

HOTEL DUO


