
                                                       
 

Praga i Morawski Kras – Jaskinia Punkvy
Program 3 dniowy autokarem

Zakwaterowanie
2 noclegi w Pradze. Pokoje 3-5 os. z łazienkami. 

Wyżywienie
2 śniadania kontynentalne  oraz 2 obiadokolacje. 

Program 

Dzień 1
Zbiórka pod szkołą w godzinach rannych. Wyjazd grupy. Przyjazd do Pragi w godzinach popołudniowych.
Zwiedzanie Pragi zaczniemy od Starego Miasta, gdzie będziemy mogli podziwiać  między innymi Bramę
Prochową,  Kościół  Mariacki  przed Tynem,  Rynek,  Pomnik  Jana  Husa  czy Ratusz ze  słynnym zegarem
astronomicznym „Orloj”. Następnie udamy się na spacer wybrzeżem Wełtawy do Rudolfinum i żydowskiej
dzielnicy Józefow. Przejście przez Mały Rynek, a następnie ulicą Karlową do Klementinum na Most Karola.
Obiadokolacja. Dojazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
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Dzień 2
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Pragi, w programie Klasztor na Strachowie, przejście na plac Loretański. 
Spacer po terenie Hradu, gdzie prym wiedzie słynny Zamek na Hradczanach, czyli największy kompleks 
zamkowy w Czechach. Zobaczymy też z zewnątrz katedrę św. Wita, bazylikę św. Jerzego, kaplicę 
wszystkich świętych, stary i nowy Pałac Królewski. W opcji (za dopłatą) możliwość wejścia na Złotą 
Uliczkę oraz zwiedzenia wnętrz pałacowych. Przejście na Małą Stranę - Pałac Wallensteina, Rynek 
Małostrański, kościół Św. Mikołaja, Wyspa Kampa. Czas na pamiątki w okolicach Placu Wacława. 
Obiadokolacja. Rejs statkiem po Wełtawie. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 3
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd grupy z Pragi. Przejazd do Morawskiego Krasu – jednego z 
najwspanialszych zespołów jaskiń w Europie. Przejazd do Jaskini Punkvy, spacer i oglądanie przepięknych 
nacieków skalnych, a także tutaj czekać na nas będzie Przepaść Macocha oraz niezapomniana podróż łodzią po 
podziemnej rzece. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót pod szkołę w godzinach wieczornych. 

Uwaga: Kolejność zwiedzania jest przykładowa i może ulec zmianie. 

Cena zawiera: transport autokarem w obie strony oraz wycieczki autokarowe na miejscu, zakwaterowanie 
(2 noclegi), pełne wyżywienie wedle oferty, realizację programu, opiekę pilota/przedstawiciela biura, 
bezpłatny pobyt opiekunów, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 

Ogólne warunki ubezpieczenia podane są na stronie:             
http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf     

Cena nie zawiera: wejść płatnych do innych obiektów wymienionych w programie, dodatkowych posiłków,
oraz wydatków własnych.

Dodatkowe informacje

 Koszt  wycieczki  kalkulowany jest  indywidualnie,  w  zależności  od  wielkości  grupy,  wybranego
programu i opcji.

Salut Voyages Organizator Turystyki Aktywnej, 03-253 Warszawa, ul. Zbożowa 13, tel. (22) 614 33 02, www.salutvoyages.pl

http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf

