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PRAGA i OŁOMUNIEC 
 najpiękniejsze czeskie miasta 

 

 
1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki ok. godz.10.00, przejazd przez Czechy do Pragi, 
wieczorny rejs statkiem po Wełtawie z kolacją i muzyką, po rejsie przejazd do 
hotelu na obrzeżach miasta, nocleg 

2.dzień – po śniadaniu przejazd do centrum Pragi na całodniowe zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem lokalnym – Klasztor na Strahovie, Kompleks Zamkowy na 
Hradczanach, Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Mała Strana z Kościołem św. 
Mikołaja, dalszy spacer przez Most Karola na drugą stronę Wełtawy na Rynek 
Starego Miasta z Ratuszem i słynnym zegarem ORLOJ i Kościołem Marii Panny, 
Pomnik Jana Husa, Vaclavske Namesti, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 

3.dzień – po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Ołomuńca – spacer 
po pierwszej stolicy Moraw – Katedra św. Wacława, Górny Rynek czyli Horni 
Namesti z renesansowym ratuszem i Kolumną Morową Św. Trójcy, Dolny Rynek 
czyli Dolni Namesti z Fontanną Jupitera i Kolumną Mariacką, obiad w Ołomuńcu, 
około godziny 17-18 wyjazd w dalszą drogę, powrót na miejsce zbiórki około 
godziny 20 

  

MAJOWE CZECHY 
wycieczka 
 
Termin – dowolny 
Cena – od 550 PLN + 1200 CZK 
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CENA 550 PLN 

CENA ZAWIERA: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 2 noclegi w hotelu na obrzeżach Pragi,  

pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 2 śniadania wzmocnione, 
 1 obiadokolacja w hotelu, 
 ubezpieczenie NNW i KL, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
 opiekę pilota na całej trasie. 

DODATKOWO PŁATNE: około 1200 CZK  
zbierane na początku wyjazdu na: 

 przewodnika lokalnego w Pradze, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 obiad w Ołomuńcu, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 cena uzależniona jest od ilości osób w grupie i terminu wyjazdu, 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok €1/dzień) 

ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (3% ceny imprezy), 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €50, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 200 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 

 

Dodatkowo: 2-godzinny rejs statkiem po Wełtawie z kolacją i muzyką – 500 CZK 


