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43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

CzechyCzechy
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe Praga - Karlowe VaryPraga - Karlowe Vary Bielsko - BiałaBielsko - Biała 30.09.202130.09.2021

03.10.202103.10.2021 749749   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  BIELSKO-BIALABIELSKO-BIALA   do do PRAGAPRAGA dnia dnia 30.09.202130.09.2021  godz.  godz. 07:30 - 00:0007:30 - 00:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  PRAGAPRAGA   do do BIELSKO-BIALABIELSKO-BIALA dnia dnia 03.10.202103.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: sniadania+obiadokolacjesniadania+obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Wyc. objazdoweWyc. objazdowe
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokoj 2 osobowyPokoj 2 osobowy

Program wycieczkiProgram wycieczki : : 
PRAGA • KARLOWE WARY PRAGA • KARLOWE WARY 
1 dzień1 dzień: : 
Bielsko-Biała - Praga wyjazd z Bielska-Białej o godz. 7.30, przejazd przez Czechy do Pragi, zwiedzanie, w programie m.in. spacer Dzielnicą Żydowską Józefów (Staronowa Synagoga, Ratusz Żydowski, StaryBielsko-Biała - Praga wyjazd z Bielska-Białej o godz. 7.30, przejazd przez Czechy do Pragi, zwiedzanie, w programie m.in. spacer Dzielnicą Żydowską Józefów (Staronowa Synagoga, Ratusz Żydowski, Stary
Cmentarz Żydowski), Stare Miasto, Ratusz z XVI w. ze słynnym zegarem Orloj, Kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kinskych, Teatr Stanowy, Karolinium (pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej).Cmentarz Żydowski), Stare Miasto, Ratusz z XVI w. ze słynnym zegarem Orloj, Kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kinskych, Teatr Stanowy, Karolinium (pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej).
Obiadokolacja w restauracji. Nocleg w hotelu. Obiadokolacja w restauracji. Nocleg w hotelu. 
2 dzień2 dzień: : 
Praga po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Pragi, w programie m.in. Klasztor na Strahovie, Muzeum Miniatur, przejście na Hradczany - dziedzińce zamkowe, Zamek Praski, Katedra św. Wita, PałacPraga po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Pragi, w programie m.in. Klasztor na Strahovie, Muzeum Miniatur, przejście na Hradczany - dziedzińce zamkowe, Zamek Praski, Katedra św. Wita, Pałac
Królewski, Bazylika św. Jerzego, spacer słynną Złotą Uliczką, następnie przejście do jednej z najpiękniejszych dzielnic Pragi - Mała Strana, której najbardziej znanym zabytkiem jest słynny średniowiecznyKrólewski, Bazylika św. Jerzego, spacer słynną Złotą Uliczką, następnie przejście do jednej z najpiękniejszych dzielnic Pragi - Mała Strana, której najbardziej znanym zabytkiem jest słynny średniowieczny
most Karola. Rejs statkiem spacerowym po Wełtawie. Obiadokolacja w restauracji. Nocleg w hotelu. most Karola. Rejs statkiem spacerowym po Wełtawie. Obiadokolacja w restauracji. Nocleg w hotelu. 
3 dzień3 dzień: : 
Praga - Karlowe Wary - Praga po śniadaniu przejazd do słynnego czeskiego uzdrowiska Karlowe Wary. Zwiedzanie w programie m.in. Muzeum Becherowki, spacer promenadą, możliwość degustacji wódPraga - Karlowe Wary - Praga po śniadaniu przejazd do słynnego czeskiego uzdrowiska Karlowe Wary. Zwiedzanie w programie m.in. Muzeum Becherowki, spacer promenadą, możliwość degustacji wód
zdrojowych, Kolumnady - Ogrodowa oraz Młyńska, Vridlo - największy w Karlsbadzie gejzer gorącej wody mineralnej, barokowy Kościół św. Marii Magdaleny. Obiadokolacja w restauracji. Powrót do Pragi.zdrojowych, Kolumnady - Ogrodowa oraz Młyńska, Vridlo - największy w Karlsbadzie gejzer gorącej wody mineralnej, barokowy Kościół św. Marii Magdaleny. Obiadokolacja w restauracji. Powrót do Pragi.
Nocleg w hotelu. Nocleg w hotelu. 
4 dzień4 dzień: : 
Praga - Bielsko-Biała po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Pragi, w programie m.in. Nowe Miasto z Arterią Placu Wacława z konnym pomnikiem patrona Czech i pasażami handlowo-usługowymi, BramaPraga - Bielsko-Biała po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Pragi, w programie m.in. Nowe Miasto z Arterią Placu Wacława z konnym pomnikiem patrona Czech i pasażami handlowo-usługowymi, Brama
Prochowa, Dom Reprezentacyjny Miasta Pragi. Czas wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00. Prochowa, Dom Reprezentacyjny Miasta Pragi. Czas wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00. 
UwagaUwaga : : 
Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem (około 950 CZK) oraz opłaty za zestaw słuchawkowy 6 EUR od osoby. Powyższy program jest programemUczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem (około 950 CZK) oraz opłaty za zestaw słuchawkowy 6 EUR od osoby. Powyższy program jest programem
ramowym. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Połączenia z innymi miastami wg rozkładu jazdy. ramowym. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Połączenia z innymi miastami wg rozkładu jazdy. 
ŚwiadczeniaŚwiadczenia : : 
Transport komfortowy autokar (klimatyzacja, video, barek, WC) w przypadku małej ilości osób transport realizowany klimatyzowanym busem (brak WC, barku oraz video) Zakwaterowanie 3 noclegi w hoteluTransport komfortowy autokar (klimatyzacja, video, barek, WC) w przypadku małej ilości osób transport realizowany klimatyzowanym busem (brak WC, barku oraz video) Zakwaterowanie 3 noclegi w hotelu
** - *** (pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym) Wyżywienie 3 śniadania, 3 obiadokolacje w restauracji (piwo lub napój bezalkoholowy w cenie) Ubezpieczenie KL + NW + bagaż, nie obejmuje** - *** (pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym) Wyżywienie 3 śniadania, 3 obiadokolacje w restauracji (piwo lub napój bezalkoholowy w cenie) Ubezpieczenie KL + NW + bagaż, nie obejmuje
CP Opieka pilota Obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (naliczane przy zakładaniu rezerwacji). Zawarte w serwisie informacje dotyczące imprezCP Opieka pilota Obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (naliczane przy zakładaniu rezerwacji). Zawarte w serwisie informacje dotyczące imprez
turystycznych Biura Podróży MARCO nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego i mogą ulecturystycznych Biura Podróży MARCO nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego i mogą ulec
zmianie. UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej, obostrzeń oraz zasad podróżowania w danym kraju znajdują się na stronie internetowej www.gov.plzmianie. UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej, obostrzeń oraz zasad podróżowania w danym kraju znajdują się na stronie internetowej www.gov.pl
PREZENTOWANE CENY UWZGLĘDNIAJĄ OBOWIĄZUJĄCE RABATY I PROMOCJE.PREZENTOWANE CENY UWZGLĘDNIAJĄ OBOWIĄZUJĄCE RABATY I PROMOCJE.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


