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CZESKIE TRIO 
Termin – 12-14.08.2023. 
Cena – 950 PLN + 1000 CZK 
 

 

CZESKI KRUMLOV – PRAGA – OŁOMUNIEC   
wycieczka bez nocnych przejazdów 

 

1.dzień - wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych według 
rozkładu podanego poniżej. Przejazd do Czeskiego Krumlova. Spacer z 
przewodnikiem lokalnym po jednym z najpiękniejszych miast naszych 
południowych sąsiadów wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO, położonym 
malowniczo w zakolu Rzeki Wełtawa, z przepiękną klimatyczną starówką i potężnym 
zamkiem górującym nad miastem. Dalszy przejazd do hotelu w okolicach Pragi, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg  
 
2.dzień – po śniadaniu przejazd do centrum Pragi na całodzienne zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem lokalnym: Hradczany z Zamkiem Królewskim (z zewnątrz), Katedrą 
św. Wita, Bazyliką św. Jerzego i słynną Złotą Uliczką, Ogród Waldsteina, Mała Strana 
z Kościołem św. Mikołaja, Ściana Johna Lennona, Most Karola, Rynek Starego Miasta 
oraz  Plac Wacława. Czas wolny na zakup pamiątek i indywidualny spacer po Pradze. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg   
 
3.dzień – po śniadaniu przejazd do Ołomuńca, najpiękniejszego miasta i 
historycznej stolicy Moraw. Spacer po mieście z przewodnikiem lokalnym od 
Katedry św. Wacława po dwa malownicze rynki: Górny Rynek z wpisaną na Listę 
UNESCO Kolumną św. Trójcy i ciekawym ratuszem z zegarem astronomicznym oraz 
Dolny Rynek z Kolumną Matki Boskiej i malowniczymi kamieniczkami. Czas wolny. 
W godzinach popołudniowych wyjazd w stronę Polski, powrót na miejsce zbiórki w 
godzinach wieczornych. 
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CENA 950 PLN zawiera: 
 przejazd komfortowym autokarem, opłaty drogowe i autostradowe, 
 2 noclegi w hotelu 3*, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 2 śniadania wzmocnione,  
 2 obiadokolacje (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

 
DODATKOWO PŁATNE 1000 CZK  zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu 

 wjazdy do miast, parkingi,  
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów według programu, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 podana cena dotyczy grupy 35-osobowej, przy mniejszej grupie cena może wzrosnąć, 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (7 PLN/dzień) 

ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (5% ceny imprezy), 
 dopłata do pokoju 1-osobowego 200 PLN, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 500 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny i może ona ulec zmianie. 

 

 

Godziny i miejsca wyjazdów: 

Kraków, Stacja Paliw BP, ul. Mirowska 201 – godzina 4.15 
Katowice, Stacja Paliw BP, 3 Stawy – godzina 05.00 
Mikołów, Stacja Paliw ORLEN, ul. Gliwicka 1 – godzina 05.15 
Pozostałe miejsca i godziny wyjazdu ustalone zostaną kilka dni przed wyjazdem w zależności 
od potrzeb – możliwe inne przystanki przy A4 i A1. 
 
 


