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wycieczka
LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4

01.05 – 03.05
11.06 – 13.06
14.08 – 16.08
11.09 – 13.09

750
750
750
750

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (WC, video, cafe bar,
klimatyzacja), 2 noclegi w hotelu / penzionie *** w Pradze - pokoje
z łazienkami, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie SIGNAL
IDUNA (KL 10 000 €, NW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN), zwiedzanie wg
programu, opiekę licencjonowanego pilota.

WIEDEŃ + BRATYSŁAWA

PRAGA

CENA NIE OBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (opłaty
wjazdowe, zestawy słuchawkowe, itp.) - ok. 400 CZK/ os. płatne u
pilota, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (płatne u pilota)
- ok. 820 CZK/ os. (w tym Zamek Praski, Złota Uliczka, bazylika św.
Jerzego, katedra św. Wita - ok. 250 CZK/ os.; kościół św. Mikołaja - ok.
70 CZK/ os.; Wieża Ratusza Staromiejskiego - ok. 90 CZK/ os.; Loretta
- ok. 150 CZK/ os.; rejs statkiem po Wełtawie - ok. 250 CZK/ os.), napoi
do obiadokolacji, dopłat do połączeń antenowych, dopłaty do pokoju
1 os. - 150 PLN.
UwAgI

pRaGa - stolica naszych południowych sąsiadów, nie bez przyczyny
nazywana jest Złotą Pragą. Wspaniały klimat tego miasta to efekt
harmonii między Pragą romańską, gotycką, barokową, a współczesną, a
także zamiłowanie jej mieszkańców i tych, którzy do niej przybywają, do
najlepszego napoju o barwie bursztynu.
RaMowy pRoGRaM iMpRezy:
dzień 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd do pRaGi. Zwiedzanie
Starego Miasta- Kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, Gotycki Kościół
Marii Panny, Pomnik Jana Husa, Karolinum - pierwszy Uniwersytet w Europie
Środkowej, Przejście drogą Królewską pod Bramę Prochową. Czas wolny.
Obiadokolacja, nocleg.
dzień 2: Śniadanie. Przejazd na dalsze zwiedzanie miasta - Klasztor na
Strachowie, Loreta z kopią domu Marii Panny i Kościołem Narodzenia
Chrystusa, plac Hradczański - uroczysta odprawa warty przed Pałacem
Prezydenckim, katedra św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka, wieża
Dalibora, Mała Strana, ogrody Wallensteina. Kościół św. Mikołaja, most
Karola. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.

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.

dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na
dalsze zwiedzanie miasta: Stare Miasto - spacer po dzielnicy
żydowskiej - cmentarz, Ratusz i Synagoga. Zwiedzanie Nowego
Miasta - spacer po Placu Wacława, Muzeum Narodowe, U Fleku
(fakultatywnie). Rejs stateczkiem po Wełtawie (fakultatywnie).
Czas wolny. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach
nocnych lub rannych dnia następnego.

Zakwaterowanie Zakwaterowanie
w Czechach
w wiedniu

LP

TERMINY

1
2
3
4

01.05 – 03.05
11.06 – 13.06
14.08 – 16.08
11.09 – 13.09

689
689
689
689

739
739
739
739

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (WC, video, cafe bar,
klimatyzacja), 2 noclegi w hotelu ** / *** w Czechach lub w okol.
Wiednia, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie SIGNAL
IDUNA (KL 10 000 €, NW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN), zwiedzanie wg
programu, opiekę licencjonowanego pilota.
CENA NIE OBEJMUJE

obowiązkowej składki na TFG – 10 zł/ os., obligatoryjnych kosztów
uczestnictwa w całym programie (opłaty wjazdowe, zestawy
słuchawkowe, itp.) - ok. 15 €/ os. płatne u pilota, biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów (płatne u pilota) - ok. 35 €/ os., napoi do
obiadokolacji, dopłat do połączeń antenowych, dopłaty do pokoju
1 os. - 150 PLN.

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 z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez
Słowację. Zwiedzanie bRatysŁawy: 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 w. 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

UwAgI
200 kg kardynalski kapelusz. Hviezdoslavovo namestie znajduje się
tutaj wiele ciekawych fontann, kilka pomników, można odpocząć Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
w przyjemnych chłodzie drzew. Tutaj także stoi Carlton, najstarszy Uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
i najbardziej elegancki hotel w mieście. Czas wolny. Obiadokolacja, dostępności zwiedzanych obiektów. Pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
nocleg.
dzień 2: Śniadanie. Wyjazd do wiednia, zwiedzanie Ringstrasse
- wspaniały bulwar wiedeński - okno wystawowe ówczesnej
monarchii naddunajskiej, Parlament - gdzie spotykają się
spacer po romantycznym parku z Gloriettą - punktem
członkowie Austriackiego Zgromadzenia Narodowego, Ratusz widokowym, ruiny rzymskie, fontanna Neptuna,czas wolny
wzorowany na Ratuszu w Brukseli, Plac Marii Teresy z Muzeami
na pamiątkowe zdjęcia. Przejazd na Prater - uważany za
Historii Naturalnej i Historii Sztuki, Hofburg - zimowa rezydencja
najstarszy park rozrywki na świecie. Czas wolny. Wyjazd do
cesarskiej rodziny Habsburgów, Ulica Graben z barokowym
Polski. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych lub rannych
kościołem św Piotra w którym w samotności modliła się cesarzowa
dnia następnego
Elżbieta Bawarska popularnie zwana Sissi, gotycka katedra św.
Szczepana (Stephansdom) słynąca ze swoich kolorowych dachówek Możliwość noclegów w czechach lub w okolicach
Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony eleganckimi sklepami i wiednia.
kawiarenkami. Opera – trzecia najważniejsza Opera po Metropolitan 2 noclegi w hotelu w Czechach - hotel Krystal *** w Hodoninie
Opera i La Scali. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
- pokoje typu studio (2 pokoje ze wspólną łazienką) lub inny
dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Dalsze zwiedzanie hotel w podobnym standardzie;
Wiednia: wzgórze Kahlenberg z polskim kościołem; panorama 2 noclegi w hotelu w Austrii - hotel Oekotel ** położony
miasta. Przejazd przez Grinzing - dzielnicę winiarzy do pałacu w okolicy Wiednia - pokoje 2 / 3 osobowe z łazienkami i TV lub
Schonnbrunn - letniej rezydencji cesarskiej rodziny Habsburgów, inny hotel w podobnym standardzie;

