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SZCZEGÓŁY CENY 259 zł/os  
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW TU EUROPA na
trasie wycieczki, opieka Pilota, opieka licencjonowanego Przewodnika,  podatek VAT, opłaty na TFG i TFP.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY W PRADZE 17.12.2022

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s, godzina 6:00
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 5:45 
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 5:30
KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 5:15
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej. 

Godzina 11:45 przyjazd do Pragi- do Strachova spacer ulicami, przejście na Lorettę, następnie obok
Zamku na Hraczanach, zejście na Malą Stranę, przejście na Most Karola i na Rynek. Na rynku zobaczymy
Orloj – zegar, pomnik Jana Husa, Ratusz. Przejście pod teatr stanowy gdzie Mozart miał swoją
prapremierę Don Giovanego (wystawiana do dziś).
Godzina 16:00 -21:00 Czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz na samodzielne zwiedzanie
miasta.
Godzina 21:30 - Wyjazd w drogę powrotną Planowane godziny powrotu 03:00 - 4:00 w dniu 18.12.2022
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Przewodnik.

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Jarmark Bożonarodzeniowy w Pradze należy do najpopularniejszych i najbardziej uznanych w Europie.
Każdego roku gości tysiące odwiedzających, których oczy napawa widok pięknie przyozdobionej
ogromnej choinki oraz setki świątecznych straganów.
Na Rynku stoi ogromna choinka, a wokół znajdują się dziesiątki straganów. 
Warto zaznaczyć, że praski jarmark odbywa się w wielu miejscach jednocześnie. Centrum jarmarku
znajduje się zawsze na Rynku Staromiejskim, gdzie odbywają się też towarzyszące mu eventy, wiele
straganów rozmieszczonych jest również na Placu Wacława i Placu Republiki. Nieco mniej budek
znajdziemy na Wzgórzu Zamkowym czy na Kampie (półwysep w dzielnicy mala strana obok Mostu
Karola). Na straganach obejrzeć i zakupić można między innymi ozdoby choinkowe, rękodzieło,
biżuterię oraz niezliczoną ilość potraw i przysmaków, które kuszą swoim wyglądem i zapachem. Bez
wątpienia królem jarmarku bożonarodzeniowego w Pradze jest trdelnik – słodkie drożdżowe ciasto z
cukrem i cynamonem nawijane na walce kręcące się później nad ogniem.
Po obejrzeniu kramów z ozdobami świątecznymi czy pokazów kowalstwa warto rozgrzać się jednym z
gorących napojów oferowanych na jarmarku. Najpopularniejsza jest tu medovina, czyli miód pitny
podawany oczywiście na gorąco. Oprócz niego można nabyć również różne owocowe poncze, cydr,
grzane wina z miodem. Napoje alkoholowe sprzedawane są zazwyczaj za 30 kc za 100 ml lub 50 kc za
200 ml. Osoby nie pijące alkoholu mogą spróbować gorącej czekolady lub bezalkoholowego ponczu. 
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Stolica naszych południowych sąsiadów. Położona nas rzeka Wełtawą, siedziba władz czeskich, licznych
stowarzyszeń oraz uczelni.
Dzisiejsza, licznie zamieszkiwana Praga (ponad 1 200 000 ludzi) powstała z połączenia Starego Miasta,
Nowego Miasta, Małej Strany, Josefova i Hradczan.
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. 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. 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

Aby wjechać na teren Czech należy zapoznać się z obowiązującymi zasadami przekraczania granicy.
Dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Republika Czeska - zasady tranzytu i podróżowania - Polska w Czechach - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

WAŻNE INFORMACJE DLA TURYSTY

https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania

