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PROGRAM WYCIECZKI 
 

   
 
DZIEŃ 1 
05:00 zbiórka  i wyjazd.  
Przyjazd do KUTNEJ HORY, wizyta w kościele cmentarnym Wszystkich Świętych zwanym kaplicą 
Czaszek. W kaplicy znajdują się szczątki 40–70 tys. ofiar epidemii dżumy z połowy XIV w., wojen 
husyckich w XV w. oraz wojny trzydziestoletniej w XVII w. Czaszki i kości posłużyły jako materiał 
konstrukcyjny dla stworzenia niemal całego wystroju obiektu, w tym kapliczek, ołtarzy, żyrandoli.  
Przejazd do PRAGI. Zwiedzanie Starego Miasto – Rynek Nowomiejski, na którym znajduje się pomnik 
Jana Husa oraz jeden z najsłynniejszych zabytków Praskich – ratusz staromiejski z zegarem Orloy. 
Kontynuacja spaceru po starym mieście: Kościół Marii Panny przed Tynem, ulica Celetna, Brama 
Prochowa, secesyjny dom miejski, Karolineum – najstarszy uniwersytet w tej części Europy ufundowany 
przez Karola IV, Plac Wacława z monumentalnym budynkiem Muzeum. Obiadokolacja w restauracji na 
mieście. Przejazd do hotelu w okolicy Pragi/na obrzeżach, zakwaterowanie. 
 
DZIEŃ 2 
Śniadanie, przejazd do miejscowości KARLSTEJN, gdzie znajduje się najsłynniejszy czeski zamek i jeden z 
symboli Królestwa Czeskiego oraz jeden z piękniejszych zamków w Europie. Początkowo zamek miał być 
miejscem odpoczynku jego założyciela - Karola IV, ale w trakcie budowy, która trwała ponad siedem lat, 
pomysł dotyczący funkcji obiektu zmieniał się. Zamek stał się miejscem złożenia czeskich i rzymskich 
klejnotów koronnych oraz cennych relikwii świętych. Za czasów Karola IV był on przede wszystkim 
reprezentacyjną siedzibą, oddaloną od stolicy kraju o jeden dzień jazdy konno.  
Powrót do PRAGI. Spacer po dzielnicy Hradczany – największego kompleksu zamkowego w Czechach, w 
trakcie którego zobaczymy katedrę św. Wita, bazylikę św. Jerzego, kaplicę wszystkich świętych, stary i 
nowy Pałac Królewski. Dla chętnych możliwość wejścia na Złotą Uliczkę. Przejście na Małą Stranę, spacer: 
Pałac Wallensteina, Rynek Małostrański z barokową świątynią pod wezwaniem św. Mikołaja, droga 
królewska, Most Karola z barokowymi pomnikami świętych. Obiadokolacja i powrót na nocleg.  
 
DZIEŃ 3  
Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd na teren Niemiec. przejazd do KONIGSTEIN - warownej twierdzy 
zbudowanej przez Czechów w XIII wieku. Spacer po twierdzy - stara zbrojownia, zamek Magdaleny, 
zamek Fryderyka, budynek studzienny wraz ze studnią. Przejazd do BASTEI, gdzie zobaczymy jedne z 
najładniejszych formacji skalnych na terenie Szwajcarii Saksońskiej. Przejazd na nocleg i obiadokolację.  
 
DZIEŃ 4  
 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do PILNITZ, spacer po pełnych rozmachu ogrodach w stylu 
angielskim i chińskim. Wizyta w pałacu w stylu azjatyckim podarowanym Hrabinie Cosel przez Augusta 
Mocnego. przejazd do DREZNA, spacer po zabytkowym starym mieście: Großer Garten - najpiękniejszy 
park Drezna z wczesnobarokowym pałacem, szklana manufaktura (z zewnątrz) słynąca z produkcji 
Volkswagena Phaeton. Przejazd do centrum komunikacją miejską, kontynuacja zwiedzania starego miasta 
odbudowanego ze zniszczeń II wojny światowej: barokowy Pałac Zwinger, Albertinum, zamek Drezdeński, 
Kościół Marii Panny, Opera Sempera, katedra św. Trójcy, Orszak Książąt, nowa Synagoga.  
Wyjazd w godzinach wieczornych i powrót na miejsce zbiórki w godzinach wczenoporannych dnia 5go.  
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/Przy min. 40 os. pełnopłatnych/  890 zł/os 
/Przy min. 45 os. pełnopłatnych/  850 zł/os 

 
  
CENA ZAWIERA 
- transport autokarem  
- 3 noclegi w hotelach **/*** lub pensjonatach  
- 3 śniadania; 3 obiadokolacje  
- Opiekę pilota-przewodnika;  
- Ubezpieczenie NNW + KL + BP 
- VAT 
 
CENA NIE ZAWIERA 

 Obowiązkowych biletów wstępu: 45 EUR /os. zbierane przez pilota w autokarze 
 
DODATKOWE OPCJE 

 Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - 4,55%  
 Ubezpieczenie choroby przewlekłe - 5,94zł/osobę/dzień 
Więcej szczegółów na temat dodatkowych ubezpieczeń 

 
UWAGI  

 Do poruszania się po krajach należących do strefy Schengen potrzebny jest dokument podróży - 
dowód osobisty lub paszport.  

 Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz innych 
czynników niezależnych od biura. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Ceny biletów 
wstępu mogą ulec zmianie o czym biuro będzie niezwłocznie informować.  

 Wycieczka z intensywnym zwiedzaniem, niedostosowana do potrzeb osób z ograniczoną 
sprawnością ruchową. Wymagania językowe - brak. 

 Dodatkowo płatne napoje do obiadokolacji 
 
 
 

   
 

 


