
Wyjazd z Polski.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Rejs po Wełtawie – będziecie 
podziwiać najpiękniejsze zakątki 
Pragi z pokładu statku wyciecz-
kowego! W trakcie godzinnego 
rejsu zobaczycie oczywiście 
Zamek Praski, przepłyniecie 
pod Mostem Karola, a także 
obejrzycie inne znaczące dzie-
ła architektury historycznej 
i współczesnej. Taki sposób 
zwiedzania na pewno przypad-
nie Wam do gustu 
 

Śniadanie
Praga – zwiedzanie stolicy Czech 
zaczniemy spacerem na Plac 
Hradczański. Po krótkiej prze-
rwie, w czasie której będziecie 
świadkami zmiany warty na 
Hradčanach zwiedzicie Zamek 
Królewski będący największym 
kompleksem zamkowym na 
świecie. Następnie odwiedzicie 
Malá Stranę – jedną z najstar-
szych praskich dzielnic. Kolej-
nym punktem programu będzie 
wzgórze Petřín, z którego roz-
ciąga się przepiękna panorama 

miasta. Na chętnych czeka 299 
schodów, którymi można się 
dostać na taras widokowy Wieży 
Petrińskiej. Czas na krótki odpo-
czynek, po którym zobaczycie 
plac Maltański, ścianę Johna 
Lennona oraz najsłynniejszy 
praski zabytek jakim jest bez 
wątpienia Most Karola.
Obiadokolacja
Kręgle Party – co powiecie na 
turniej uczniowie vs. nauczycie-
le? Tutaj wiek nie ma znaczenia, 
a siła i  precyzja

Śniadanie
Kutna Hora – koniecznie mu-
sicie odwiedzić miasteczko 
wpisane na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. I nie ma 
się co dziwić, skoro zobaczyć 
tu można niesamowicie piękne 
zabytki, zwiedzić podziemne 
korytarze dawnej kopalni srebra 
oraz pospacerować po wąskich, 
brukowanych uliczkach Starów-
ki.
Praga – po południu wybierzemy 
się do Vyšehradu, dzielnicy mia-
sta nazywanej czasami „praską 
twierdzą”. Zobaczycie tutaj: ko-
ściół św. Piotra i Pawła, najstar-
sza w Pradze romańska rotunda 
św. Marcina, budynek kapituły 

Zakwaterowanie: 3 noclegi

Wyżywienie: 3 śniadania,
3 obiadokolacje

Ubezpieczenie: KL, NNW, BP

Opieka koordynatora przez cały czas 
trwania wyjazdu

C E N A  O D
w i ęc ej  i n fo r m acj i :

P L N

minimum 30 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

Cena nie zawiera: transportu (istnieje możliwość zamówienia autokaru 
z dowolnego miejsca w Polsce) oraz kosztów realizacji programu (bilety 
wstępów do zwiedzanych atrakcji, przewodnicy lokalni).
Kolejność programu może ulec zmianie. 792-514-726

dzieciakiwpodrozy.pl    
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W  C E N I E

kolegiackiej, kolumna diabła 
oraz wyszehradzki cmentarz, na 
którym pochowane są wybitne 
osobistości czeskiego życia kul-
turalnego i politycznego.
Obiadokolacja
Praga by night – nawet jeśli 
już zobaczyliście Hradczany czy 
Most Karola, to odwiedzicie te 
miejsca ponownie, tym razem 
jednak po zmroku! Są one wtedy 
pięknie oświetlone, co sprawia, 
że roztacza się nad nimi aura 
tajemniczości. 

Śniadanie
Wykwaterowanie z hotelu.
Adrspach – Czechy to nie tylko 
Praga. Tym razem zobaczycie 
fantastyczny kamienny labi-
rynt wyrzeźbiony siłami natury. 
Z pewnością uwiodą Was 
finezyjne formacje skalne i baj-
kowy klimat terenów. Nawet 
krótki spacer między skałami o 
niezwykłych kształtach potrafi 
zawrócić w głowie i wyczerpać… 
baterię w aparacie fotograficz-
nym. Pamiętajcie, że w Skalnym 
Mieście wskazane jest zadziera-
nie… głowy do góry 
Wyjazd powrotny.
Powrót do Polski w godzinach 
nocnych.
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