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Praga i Skalne Miasto
Cena od:

239zł (minimum 60 osób)
259zł (minimum 50 osób)
299zł (minimum 40 osób)
Cena zależy od terminu, wielkości grupy i miasta
wyjazdowego. Podana cena dotyczy wyjazdu z
Poznania lub okolic Poznania.
W cenie zapewniamy:
 1 śniadanie,
 1 nocleg,
 opieka pilota,
 ubezpieczenie KL/NNW,
 zwiedzanie według programu,
 zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych,
 transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta),
Dodatkowo płatne opcjonalnie:
 1 obiadokolacja – około 15 euro,
 Obiadokolacja uroczysta z piwem – około 20 euro,
 Wieczorny rejs po Wełtawie – około 15 euro.
Dodatkowo płatne obowiązkowo:
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalni przewodnicy, opłaty lokalne, zestawy
słuchawkowe, itp. (około 30 euro),
Nocleg i wyżywienie:
Zakwaterowanie realizowane będzie w hotelu **/*** w centrum lub na obrzeżach miast. Pokoje 2,3
osobowe z łazienkami. Śniadanie realizowane będzie w obiekcie noclegowym.
Program ramowy:
Dzień 1 – Wyjazd z miejsca podstawienia we wczesnych godzinach porannych. Przejazd przez Polskę i
Czechy. Przyjazd do Pragi w godzinach przedpołudniowych. Zwiedzanie rozpoczynamy na Hradczanach.
W planach zwiedzania Stary Pałac Królewski, zmiana warty, punkt widokowy, Bazylika Św.
Jerzego, Złota Uliczka z wieżą Daliborką. Następnie spokojny spacer Mostem Karola i przejście
przez rynek ze słynnym zegarem Orloj. Zwiedzanie zakończymy w dzielnicy żydowskiej “Josefov”,
gdzie zoabczyć można unikatowy kirkut. Czas wolny. W godzinach wieczornych przejazd na nocleg.
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Dzień 2 - Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie Traktem Królewskim. Zobaczymy Plac Republiki z
Wieżą Prochową, Dom Miejski, Uniwersytet Karola, Teatr Operowy. We wczesnych godzinach
południowych przejazd do Skalnego Miasta Adrspach. Zwiedzanie Narodowego Rezerwatu Przyrody w
Czechach Miasto Skalne Adspasko Teplickie Skały. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do miasta
wyjazdowego w późnych godzinach wieczornych.
*Program jest ramowy i może ulec zmianie na życzenie klienta.

Opłata za lokalnych przewodników jest kalkulowana na całą grupę i nie podlega odliczeniu w przypadku
samodzielnego zwiedzania. Program zwiedzania jest ramowy i może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po
wnętrzach zwiedzanych obiektów. Opłata dodatkowa za bilety wstępu, miejscowych przewodników i
opłaty lokalne zbierana jest przez pilota pierwszego dnia wyjazdu. Prosimy o przygotowanie odliczonej
kwoty: 30 €
Przedstawiony program jest orientacyjny i może zostać dostosowany do potrzeb oraz uwag grupy. W celu
ostatecznej kalkulacji z uwzględnieniem Państwa próśb lub uwag prosimy o kontakt na: grupy@funclub.pl
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