
Czeskie ziemie mogą się poszczycić bogatą i 
niezwykle różnorodną historią.  
Artyści i architekci ze wszystkich stron świata 
wznieśli setki zamków, kościołów i klasztorów, 
tworząc oblicze czeskich miast. Już dwanaście 
zabytków zostało wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa kulturowego UNESCO.  
   Praga jest wspaniałym miastem, jedną z tych 
rzadkich metropolii, które podobnie jak Paryż czy 
Rzym zachwycają od pierwszego spojrzenia.  
   Zapraszamy na wspólną jakże ciekawą 
wycieczkę do kraju naszych południowych 
sąsiadów… 

Gwarantujemy 

 
2-dniowy pobyt ze śniadaniem 
w hotelu *** w Pradze w 
pokojach dwuosobowych 
 
koszty biletów na metro 
praskie 

wyżywienie: 2x śniadanie 
(bufet), 1x obiad w Golf Resort, 
1x obiadokolacja w restauracji 
Krcma, 1x lunch  

wieczór folklorystyczny 
połączony z obiadokolacją w 
restauracji „Michał” 

nauka gry w golfa na obiekcie 
„Golf Resort” w Ropice (kij 
golfowy oraz 3 piłeczki dla 
każdego uczestnika na 
pamiątke) 

opieka licencjonowanego 
pilota - przewodnika 

 

PRAGA/GOLF 
| CZECHY | 3 dni | 



 
Program 

dzień 1          (środa) 7.09.2016
  
Wyjazd z ………o godz…….  
Przejazd (o godz. 10:00) do m. Ropice niedaleko Cieszyna w Czeskiej Republice. 
Spotkanie na polach golfowych Ośrodka „Golf Resort” - nauka gra w golfa (godz. 
10:00-12:00).  (www.beskydgolf.com). Turniej golfowy dla uczestników spotkania (godz. 
12:00-14:00). Przerwa na posiłek – obiad (godz.14:00-15:30). Przejazd do Pragi – 
zakwaterowanie w hotelu (ok. godz.19:30-20:00). Obiadokolacja (ok.godz.21:00) w 
restauracji „Krčma” na praskiej Starówce, wieczorny spacer po mieście – „Prague by 
night”.  Powrót do hotelu, nocleg.

dzień II      (czwartek 8.09.2016)

Śniadanie w hotelu (godz. 8:00-9:00). Zwiedzanie Pragi (UNESCO) m.in.: klasztor na 
Strachowie (przerwa na wyjątkowe piwo o nazwie „Svatý Norbert” warzone w 
klasztornym piwowarze. Zwiedzanie Placu Loretańskiego, gdzie podziwiać można praską 
Loretę i Pałac Czerninów. Przejście na Plac Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, 
Zamkiem Praskim i katedrą św. Wita - bogato wyposażoną w walory architektury 
gotyckiej.  Spacer barokową dzielnicą Mala Strana; ulica Nerudowa  - przerwa na lunch 
w(godz. 14:00-14:45). Czas wolny na kolejny kufel „złotego nektaru” w najstarszej 
średniowiecznej karczmie lub słynnej piwiarni "U Kocoura". Spacer na gotycki, kamienny 
Most Karola.  Przejście na wieczór folklorystyczny (godz.19:00-22:00) połączony z 
obiadokolacją (czeskie potrawy) w restauracji „Michal”, degustacja morawskiego piwa i 
wina (bez ograniczeń), prezentacja strojów i tańców ludowych przy muzyce na żywo 
(zespół folklorystyczny) oraz wspólnym śpiewie. Wieczorny spacer po mieście – „Prague 
by night”.  Powrót do hotelu, nocleg. 
 
dzień III       (piątek)9.09.2016
 
Śniadanie w hotelu (godz. 8:00-9:00). 
Zwiedzanie Pragi - Stare Miasto: spacer Królewskim traktem na Plac Republiki z 
Wieżą Prochową  i perłą secesji - Domem Miejskim pod XIV wieczny Uniwersytet 
Karola i Teatr Operowy, w którym kręcono sceny do filmu M. Formana „Amadeusz”. 
Rynek Staromiejski z Ratuszem i Zegarem Orloj, który zdobią ruchome figurki.  
Spacer po praskim, bogatym w secesyjne kamienice Placu Wacława pod pomnik 
patrona Czeskiej Republiki oraz Muzeum Narodowe.  Wyjazd z Pragi (ok.godz.14:00) 
Powrót do Polski.


