
PROGRAM
dzień 1
W godzinach  porannych  wyjazd  z  Polski,  popołudniem 
przyjazd  do  Pragi,  zakwaterowanie  w  hotelu.  Następnie 
wspólna  powitalna  tradycyjna  Czeska  obiadokolacja. 
Wieczorem dla  chętnych  spacer  po  mieście  z  pilotem lub 
wyjście do Klubu. 

dzień 2
Śniadanie  w hotelu,  następnie  spotkanie  z  polskojęzycznym 
przewodnikiem  i  rozpoczęcie  zwiedzania  „The  Best  of 
Prague”:  odwiedzimy  największy  średniowieczny  kompleks 
zamkowy  w  Europie  i  podziwiać  będziemy  spektakularną 
panoramę  Starego  Miasta.  Zobaczymy  zmianę  warty  przy 
Pałacu  Królewskim i  odwiedzimy wielką  Katedrę  św.  Wita, 
odkryjemy tajemnice ulicy Nerudy oraz dzielnicę Mala Strana 
wraz z kościołem św. Mikołaja. Następnie przejdziemy przez 

Cena 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania ilości 
uczestników oraz zakresu 
proponowanych atrakcji ceny 
mogą kształtować się różnie. 

Cena zawiera 

 

2 noclegi w hotelu wraz ze 
śniadaniami 
 
wyżywienie: 2x śniadania w 
hotelu, 2x lunch, 1x 
obiadokolacja, 1x kolacja 
podczas rejsu 

Rejs statkiem po Wełtawie 

zwiedzanie z przewodnikiem 

opieka pilota/rezydenta 

przejazd komfortowym 
autokarem 

Beer Tour z degustacją ( 6 
rodzajów piw) 
 
ubezpieczenie KL, NNW,bagaż 

 

PRAGA 
| STOLICE | 



słynny Most Karola rozpoczynając krótką  pieszą  wycieczkę  po Starym Mieście,  zobaczymy Rynek 
Staromiejski,  pochód  Dwunastu  Apostołów  na  Zegarze  Astronomicznym,  zobaczymy  wspaniały 
gotycki  kościół  Najświętszej  Marii  Panny przed Tynem oraz Teatr  Stanowy gdzie po raz pierwszy 
został  wykonany  Don  Giovanni  Mozarta.  Po  zwiedzaniu  lunch  w  centrum  miasta,  czas  wolny. 
Następnie zapraszamy na rejs po Wełtawie połączony z obiadokolacją w postaci bufetu (czas trwania 
ok. 2 godziny). 

dzień 3
Śniadanie,  wykwaterowanie  z  hotelu.  Następnie  zapraszamy  na  „Beer  Tour”:  niezapomniana 
wycieczka, której trasa poprowadzi przez najbardziej popularne browary w Pradze. Zwiedzimy browar 
„U Fleku” - jedyny w Środkowej Europie, który waży piwo od 500 lat – zobaczymy jak cały proces 
wygląda od zaplecza oraz spróbujemy tego wyśmienitego trunku. Następnie przejdziemy do browaru 
„U Medvidku” - będziemy mieli okazję spróbować piwa popularnego wśród czeskich artystów, pisarzy 
oraz polityków. Na sam koniec „U Vejvodu” - słynny pub w centrum Pragi, który oferuje światowej 
sławy Pilsner Urquell (przewidywany czas trwania 5 godzin). Piwną wycieczkę zakończymy lunchem 
„U Fleku”. Po posiłku wyjazd w kierunku Polski. 

PROPOZYCJA ZAKWATEROWANIA:
Hotel Manes ****  
Hotel Jasmin ***


