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PRAGA, DREZNO i SZWAJCARIA SAKSOŃSKA 
zakwaterowanie w hotelu/hostelu 

5 DNI AUTOKAREM 
Termin do uzgodnienia 

 

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

 

od 895 zł*/os. – przy grupie od 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. 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). 

 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), obiadokolacja, nocleg. 
 
3. Dzień 
Po śniadaniu przejazd do Szwajcarii Saksońskiej: twierdza Konigstein (nigdy nie zdobyta warownia wybudowanej 
na wysokiej, piaskowej skale, dalej Bastei (niesamowita formacja skalnych 200 m iglic nad Łabą, przejazd do Pilnitz, 
zwiedzanie, dawniej letniej rezydencji książąt, dziś dzielnicy Drezna: Pałac Pilnitz (w stylu japońskim, 
przebudowany w stylu barokowym, położony nad malowniczym brzegiem Łaby), Park pałacowy z Oranżerią, 
i  ponad 200-letnim, najstarszym w Europie, drzewem kameliowym. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
 
4. Dzień: 
Po śniadaniu zwiedzanie Drezna. Altstadt (Stare Miasto): Fürstenzug (słynny porcelanowy, naścienny Orszak 
książęcy z polskimi akcentami), Stallhof (najstarszy plac turniejowy świata), Frauenkirche (dziś odbudowana, za 
czasów NRD ruina- pamiątka po bombardowaniach z czasów II wojny światowej), Residenzschloß (zamek 
rezydencyjny, w którym mieści się Grünes Gewölbe – Zielone Sklepienie, galeria sztuki), Zwinger (słynny rokokowy 
zespół pałacowy) z Galerią Starych Mistrzów (z „Madonną Sykstyńską” – Rafaela Santi), Opera Sempera przy placu 
Teatralnym (miejsce prapremier najsłynniejszych oper), Kościół Dworski (Hofkirche, katolicka katedra zwana 
również „kościołem polskim”). Następnie most Augusta Mocnego, na Łabie, łączący Altstadt i Nestadt (Nowe 
Miasto): pomnik Złotego Jeźdźca (Goldener Reiter, symbol miasta), Pałac Japoński, Königstraße (barokowa 
dzielnica wokół ulicy Królewskiej), kościół Trzech Króli (Dreikönigskirche), Hauptstrasse z aleją platanową, pasaż 
Kunsthof, historyczna hala targowa (Neustädter Markthalle).  
Dalej Taras Brühla (który wybrał słynny malarz Canaletto malując pejzaż miasta). Przejazd do hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg. 
 
5. Dzień: 
Śniadanie, przejazd w kierunki Polski. Po drodze zwiedzanie zamku Stolpen (gdzie była wieziona hrabina Cosel). 
Przyjazd pod Szkołę w godzinach wieczornych. 

 

 

 

 
 

ZAPRASZAMY! 
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Program ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji. 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 zakwaterowanie - 4 noclegi w hotelu/hostelu pokoje 3-4 os. z łazienkami, 
 wyżywienie: 4 śniadania, 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. 

 


