
 
 

PRAGA i KUTNA HORA 
zakwaterowanie w hotelu 

5 DNI AUTOKAREM 
Termin do uzgodnienia 

* ceny dla grup mniejszych niż 35 lub większych niż 45 uczestników kalkulujemy indywidualnie 

od 795 zł*/os. – przy grupie 45 uczestników + 3 osoby opieki 
  

 

 
1. Dzień: 
Zbiórka przed szkołą w godzinach porannych. Wyjazd do Czech. Przejazd do: Adršpach w Czechach. 
Spacer i zwiedzanie: Adrszpaskie Skalne Miasto (to fantastyczne formy skalne, malowniczo 
wyrzeźbione przez naturę, niektórym wyobraźnia ludzka nadała nazwy: Zbójecka Brama, 
Kochankowie, Głowa Cukru czy Starosta i Starościna; wąwozy skalne pomiędzy ścianami 
sięgającymi 100 m oraz skalne wodospady). Przejazd do hotelu w okolicach Pragi, obiadokolacja 
i  nocleg. 
 
2-4. Dzień: 
Po śniadaniu przejazd do czeskiej Pragi. Zwiedzanie miasta. 
- Hradčany (powstała w XIV w. "królewska" dzielnica): 
Pražský hrad (Zamek dawna siedziba królów czeskich), katedra św. Wita (czeski panteon 
narodowy, insygnia królewskie m.in. korona św. Wacława), Stary Pałac Królewski 
(z  reprezentacyjną Salą władysławowska, zbudowaną za panowania Władysława II Jagiellończyka), 
romańska bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka. Następnie Královská zahrada (czyli Królewski 
Ogród), Letohrádek královny Anny (czyli Belweder, z XVI w. zbudowany przez króla Ferdynanda I 
dla żony Anny Jagiellonki). 
- Josefov (dawna Dzielnica Żydowska; gdzie mieszkała niegdyś jedna z największych 
społeczności żydowskich, a jej cenne zabytki przetrwały, bo Hitler podjął decyzję o utworzeniu w 
Pradze Muzeum Wymarłej Rasy): Synagoga Wysoka, Ratusz Żydowski (z zegarem odmierzającym 
czas w przeciwną stronę), Stary Cmentarz Żydowski (najstarszy ocalały w Europie z kirkut 
z  najstarszą macewą z 1439 r.) oraz miejsce urodzin Franza Kafki. 
- Vyšehrad (Wyszehrad, wzgórze na prawym brzegu Wełtawy, które stało się drugą, obok 
Hradczan siedzibą czeskich władców w X wieku):  
- Praha centrum: 
Hlavní nádraží (secesyjny Dworzec Główny), Státní Opera (Opera Narodowa), Václavské náměstí 
(plac Wacława ), pałac Lucerna (kompleks zbudowany przez Vácslava Havla, dziadka Václava Havla), 
Františkánská zahrada (Ogród Franciszkański), kościół Matki Boskiej Śnieżnej, Brama Prochowa 
(symbol Pragi,65 m. brama miejska), Miejski Dom Reprezentacyjny, Rynek Staromiejski, Ratusz 
i  Pražský Orloj (średniowieczny zegar astronomiczny). 
- Malá Strana i wzdłuż dawnej Drogi Królewskiej 
Most Karola, kościół Matki Boskiej Zwycięskiej (z figurką Praskiego Dzieciątka Jezus), Rynek 
Małostrański, kościół św. Mikołaja (na organach z 1746 r. grał tu Wolfgang Amadeusz 
Mozart),ogród Wallensteina, pielgrzymkowa Loreta (kompleks barokowych budynków sakralnych) 
plac Hradczański, Pogorzelec Muzeum Miniatur (z karawaną wielbłądów, przechodzącą przez 
ucho igielne), Klasztor na Strahowie (z Biblioteką – Pomnikiem Narodowego Piśmiennictwa). 

 Kutná Hora (miasto, którego rozwój wiąże się z wydobyciem srebra): 
Stare Miasto (wpisane na listę UNESCO), Katedra św. Barbary (gotycka świątynia, nazywana często 
z racji wyglądu „grzbiet brontozaura”), Hrádek (zameczek, istnieje stąd, możliwość wejścia 
i  zwiedzania średniowiecznej kopalni srebra). Następnie Sedlec i słynna Kostnica (Kaplica Czaszek). 
Po zwiedzaniu każdego dnia obiadokolacja. Nocleg. 
 
5. Dzień:  
Po śniadaniu wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotna. Przyjazd pod szkołę w godzinach 
wieczornych. 
 
Program ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji. 

 
Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd komfortowym autokarem, 

 

ZAPRASZAMY ! 



 
 

 zakwaterowanie - 4 noclegi w hotelu pokoje 3-4 os. z łazienkami, 
 wyżywienie: 4 śniadanie, 4 obiadokolacje,  
 ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu, 
 opieka pilota wycieczek. 
Dodatkowo płatne: 
wstępy i przewodnicy miejscowi - od 30 EUR/ os. (zależnie od wybranych wstępów) 
 
Wydatki własne  
 

 

 


