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Rok założenia 1990

PRAGAPRAGA

1 dzień – godz. 6.00 zbiórka uczestników (miejsce do ustalenia),
przejazd w kierunku Czech,
objazd miasta autokarem
Baszta Prochowa - była jedną z wielu bram miejskich. Wznosząca się na 65 
metrów wieża została zbudowana w drugiej połowie XV wieku w miejscu 
wcześniejszej bramy. Utrzymana w późnogotyckim stylu wieża otwiera drogę 
na stare miasto. Wieża była również magazynem prochu, skąd wzięła się jej 
obecna nazwa. 
Obecny Dum - miejski Dom Reprezentacyjny – jeden z najsłynniejszych 
secesyjnych budynków w Pradze, stojący na pl. Republiki w sąsiedztwie 
Bramy Prochowej, naprzeciw Domu u Hybernów. Pełni głównie funkcje 
reprezentacyjne. 
Vaclavskie Namesti – Plac Wacława znajduje się w centrum Pragi. Był on 
miejscem historycznych wydarzeń - to tam tłum demonstrował swoje 
niezadowolenie i rzadziej zadowolenie z istniejącej sytuacji politycznej oraz 
społecznej. Na placu znajduje się barokowy pomnik św. Wacława 
ustawiony w 1678 roku oraz pomnik poświęcony pamięci ofiar reżimów 
totalitarnych. Obok wznosi się monumentalny gmach Muzeum Narodowego. 
Zakwaterowanie – hotel ****, pok. 2, 3 os. z łazienkami,
hotel zlokalizowany blisko centrum miasta, posiada ogród z japońską 
architekturą, istnieje możliwość skorzystania (odpłatnie) z centrum wellness 
oraz gry w kręgle,
obiadokolacja – bufet, nocleg.



2 dzień – śniadanie
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Pragi:
Hradczany: Klasztor Strahovski – Założony w 1140 r., a następnie 
wielokrotnie przebudowywany. Na jego terenie mieszczą się: Biblioteka 
Strahovska, budynki przyklasztorne, ogrody oraz dwa kościoły – kościół 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i kościół św. Rocha. 
Loreta (z zewnątrz) – kompleks barokowych budynków sakralnych. 
Centralnym elementem kompleksu jest domek loretański projektu włoskiego 
architekta Giovanniego Orsi. 

Zamek Praski czyli Hrad od którego cała dzielnica wzięła swoją nazwę. Zamek
królewski został założony w IX wieku, od 1918 roku jest siedzibą prezydenta 
Czech. Przez wieki był rozbudowywany, od niewielkiej warowni z 
drewnianymi umocnieniami i wałami ziemnymi, aż po kamienne fortyfikacje z 
kościołami i bazylikami we wszystkich stylach architektonicznych. 
Zabudowania Kancelarii Prezydenckiej, Katedra św. Wita, w której 
przechowywane są regalia królów czeskich, a w podziemiach katedry znajdują 
się grobowce czeskich królów. Katedra uważana jest za symbol duchowy 
państwa.
Pałac Królewski, Ogrody Królewskie,
Mała Strana – dzielnica ambasad, położona na zboczach wzgórza zamkowego, 
spacer wzdłuż pięknych i bogato zdobionych barokowych pałaców i kamienic.
Czas wolny,
obiadokolacja - bufet,
udział w widowisku „ŚWIATŁO-WODA-DŹWIĘK” w Parku Fuszika
Fontanna Kriżikowa,
powrót do hotelu,
nocleg.

3 dzień – śniadanie,
c.d. zwiedzania Pragi z 
przewodnikiem:
Most Karola –  most na Wełtawie w 
Pradze czeskiej łączący dzielnice Mala 
Strana i Stare Miasto, będący jedną z 
najsłynniejszych i najczęściej 
odwiedzanych atrakcji turystycznych 
miasta.  



Kościół św. Mikołaja, Rynek Staromiejski – na rynku znajdują się budynki w 
wielu stylach architektonicznych, w tym gotycki Kościół Najświętszej Marii 
Panny przed Tynem i barokowy Kościół Św. Mikołaja oraz słynny zegar   Orloj i
pomnik Husa.
Czas wolny.
(możliwość zorganizowania 1- godzinnego rejsu statkiem – płatne dodatkowo 
7 euro/os.)

Ok. godz. 14.00 wyjazd w kierunku Częstochowy,
w godzinach wieczornych zakończenie imprezy.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie!

TERMIN: 01.05 – 03.05.2018

KOSZT: 589 zł

Cena obejmuje:

- transport autokarem z klimatyzacją, wc, dvd, barkiem
- opłaty drogowe, parkingowe
- 2 noclegi hotel ****, pok. 2, 3 os. z łazienkami
 - 2 śniadania - bufet
 - 2 obiadokolacje - bufet
- opiekę pilota
- ubezpieczenie NNW, KL i bagażu

Cena nie obejmuje pakietu do realizacji imprezy 450 KCZ/os.:
- lokalny przewodnik + bilet wstępu na spektakl „Światło-Woda-Dźwięk” Fontanna 
Kriżikowa 
płatne obowiązkowo u pilota grupy.

Istnieje możliwość zorganizowania 1-godzinnego rejsu statkiem po Wełtawie –
płatne dodatkowo 7 euro/os.

Kalkulację sporządzono dla min. 42, max. 46 uczestników.


