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wycIEczKI
LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4
5

29.04 – 01.05
31.05 – 02.06
06.07 – 08.07
17.08 – 19.08
14.09 – 16.09

599
599
599
599
599

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar,
klimatyzacja), 2 noclegi w hotelu penzion lub hotelu *** w pradze
pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), 2 śniadania, ubezpieczenie
siGnal iduna (kl 10 000 €, nW 15 000 pln, bagaż 800 pln), opiekę
licencjonowanego pilota.

pRAGA

CENA NIE oBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (usługi
lokalnych przewodników, opłaty wjazdowe do miast, parkingi,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsy statkiem) - ok. 1 040
czk (płatne u pilota), opłaty za 2 obiadokolacje – 65 zł/ os., napoi
do obiadokolacji, dopłaty do pok. 1 os. – 200 pln.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
należy zabrać paszport lub dowód osobisty.

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4
5

29.04 – 01.05
31.05 – 02.06
06.07 – 08.07
17.08 – 19.08
14.09 – 16.09

629
629
629
629
629

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar,
klimatyzacja), 2 noclegi w hotelu ** w okolicach Wiednia - pokoje
2, 3 osobowe z łazienkami), 2 śniadania, ubezpieczenie siGnal
iduna (kl 10 000 €, nW 15 000 pln, bagaż 800 pln), opiekę
licencjonowanego pilota.

wiedeń

CENA NIE oBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (usługi
lokalnych przewodników, opłaty wjazdowe do miast, parkingi,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsy statkiem) - ok. 40 €
(płatne u pilota), obowiązkowej składki na tFG – 10 zł/ os., opłaty
za 2 obiadokolacje – 110 zł/ os., napoi do obiadokolacji, dopłaty do
pok. 1 os. – 200 pln.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
należy zabrać paszport lub dowód osobisty.

pRAGA

Jest piękna, słyszeliście nie raz – przekonajcie się sami !
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przyjazd do PRAGI,
zwiedzanie starego miasta: kościół św. mikołaja; rokokowy pałac
Golz-kińskich, w którym w latach 1922 - 1934 mieściła się ambasada
rp oraz dominujący nad rynkiem gotycki kościół najświętszej marii
panny przed tynem, pomnik jana husa, karolinum – pierwszy
uniwersytet w europie Środkowej. przejście drogą królewską pod
późnogotycką bramę prochową. czas wolny, przejazd do hotelu,
zakwaterowanie i nocleg
Dzień 2: Śniadanie, ciąg dalszy zwiedzania: praski hrad (zamek)
i hradczany z katedrą św. Wita, Wacława i Wojciecha - to siedziba
arcybiskupów praskich. zawiera cenne dzieła sztuki rzeźby
i malarstwa od XiV - XX w. jest historycznym panteonem narodowym
narodu czeskiego, tu spoczywają władcy czech, przechowywane
są tutaj insygnia koronacyjne królów czeskich w tym korona
Świętego Wacława; złota uliczka – gdzie znajduje się dom Franza
kafki; strahowski klasztor z muzeum miniatur, loreta, mała strana
– dzielnica ambasad, część starego miasta położona na zboczach
wzgórza zamkowego ze wspaniałymi barokowymi budowlami;
senat - spacer po ogrodach; most karola – z XiV wieku uważany
za najpiękniejszy w europie. z mostu karola na rynek wiedzie

labirynt malowniczych uliczek starego miasta. do najciekawszych
zabytków, które zobaczymy na rynku należą: średniowieczny zegar
astronomiczny orloj, gotycki ratusz. czas wolny, rejs statkiem po
Wełtawie, nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. ciąg dalszy
zwiedzania pragi: przejście w kierunku nowego miasta na słynny plac
Wacława, który zdobi monumentalny gmach muzeum narodowego
oraz pomnik św. Wacława. W drodze na stare miasto odwiedzimy
również pałac lucerna oraz aleję narodową gdzie 17 listopada 1989
policja brutalnie stłumiła demonstrację studentów rozpoczynając
tym aksamitną rewolucję. aleją narodową oraz ulicą na příkopě
(na Fosie) – średniowieczną granicą pomiędzy starym i nowym
miastem dojdziemy do najsłynniejszego budynku secesyjnego
w pradze - miejskiego domu reprezentacyjnego. W trakcie dalszego
spaceru po starym mieście zobaczymy także średniowieczny targ
kupiecki (ungelt) oraz teatr stanowy (stavovské divadlo) uznawany
za najsłynniejszy teatr w pradze. zwiedzanie pragi zakończymy
spacerem po starej dzielnicy żydowskiej (josefov). z dawnego getta
dochowały się tylko cztery synagogi, muzeum oraz stary żydowski
cmentarz. Wyjazd z pragi w godzinach popołudniowych.
przyjazd do polski w godzinach nocnych.

wiedeń i BRATysłAwA
Dwie stolice

WIEDEŃ I BRAtYSŁAWĘ łączy modra wstęga dunaju. zapraszamy
do zwiedzenia i porównania tych dwóch stolic. obraz statecznego
Wiednia, pełnego historycznych zabytków widoczny jest w każdym
punkcie tego miasta. tych, którzy jednak pragną poznać coś nowego
zapraszamy do bratysławy, która nie została jeszcze odkryta przez
masową turystykę.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. przejazd przez słowację.
przyjazd do BRAtYSŁAWY, zwiedzanie miasta: hrad - czyli
bratysławski zamek. to chyba najbardziej znane miejsce w mieście,
które znajduje się na każdej pocztówce. katedra św. marcina (dom
sv. martina) to dawny kościół koronacyjny królów węgierskich.
stare miasto z prawdziwym labiryntem uliczek. najsłynniejszą jest
ulica michalska, którą rozpoczyna biała i wysoka wieża michalska.
hlavne namesti, czyli rynek na którym wznosi się XVi-czna
fontanna rolanda, przedstawiająca, nie jak chce tradycja, dobrego
rycerza rolanda, lecz cesarza maksymiliana ii. naprzeciwko stoi
stary ratusz (stara radnica), z barokową wieżą, z której czasami
słychać dźwięki różnych melodii, a po zmroku tańce laserów. pałac
mirbachov, okrzyknięty najpiękniejszym budynkiem barokowym
w bratysławie. pałac prymasowski z XViii w. powstał on jako siedziba
arcybiskupa esztergomu- na fryzie znajduje się ważący prawie 200
kg kardynalski kapelusz. hviezdoslavovo namestie znajduje się
tutaj wiele ciekawych fontann, kilka pomników, można odpocząć
w przyjemnych chłodzie drzew. tutaj także stoi carlton, najstarszy
i najbardziej elegancki hotel w mieście. czas wolny. przejazd na
nocleg.
Dzień 2: Śniadanie. Wyjazd do WIEDnIA. zwiedzanie miasta:
ringstrasse - wspaniały bulwar wiedeński - okno wystawowe
ówczesnej monarchii naddunajskiej, parlament - gdzie spotykają
się członkowie austriackiego zgromadzenia narodowego, ratuszwzorowany na ratuszu w brukseli, plac marii teresy z muzeami
historii naturalnej i historii sztuki, hofburg - zimowa rezydencja
cesarskiej rodziny habsburgów, ulica Graben z barokowym
kościołem św piotra w którym w samotności modliła się cesarzowa
elżbieta bawarska popularnie zwana sissi, gotycka katedra św.
szczepana (stephansdom), słynąca ze swoich kolorowych dachówek

kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony eleganckimi sklepami i
kawiarenkami. opera – trzecia najważniejsza opera po metropolitan
opera i la scali. czas wolny. nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. dalsze zwiedzanie Wiednia - Wzgórze
kahlenberg z polskim kościołem. panorama miasta,przejazd przez
Grinzing - dzielnicę winiarzy do pałacu schonnbrunn - letniej
rezydencji cesarskiej rodziny habsburgów, spacer po romantycznym
parku z Gloriettą - punktem widokowym, ruiny rzymskie, fontanna
neptuna,czas wolny na pamiątkowe zdjęcia. przejazd na prater uważany za najstarszy park rozrywki na świecie. czas wolny. Wyjazd
w drogę powrotną do polski. przyjazd do polski w godzinach nocnych
lub rannych dnia następnego.

