
AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wyjazd Termin Cena za osobę

Czechy
Wyc. Objazdowe Nie Tylko Praga  Katowice 14.10.2021

17.10.2021 1285 PLN

Podróż tam: Wyjazd z Katowice do dnia 14.10.2021 godz. 07:00 - 00:00
Wyżywienie: Śniadanie i obiadokolacje Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
Zakwaterowanie: Miejsce w pokoju

Opis: 
Kutna Hora - średniowieczny skarbiec królestwa - Karlowe Wary - perła uzdrowisk - Praga - stolica Czech 
Program: 
1 dzień: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przyjazd do Kutnej Hory, miasteczka nazywanego w średniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzimy słynną Kaplicę Czaszek, w
której znajdują się szczątki ofiar epidemii dżumy, wojen husyckich oraz wojny trzynastoletniej. Następnie przejdziemy po głównych uliczkach miasta, zwiedzimy kościół św. Barbary - jedno z najpiękniejszych
w Europie Środkowej, unikatowe dzieło architektury gotyckiej. Zobaczymy również Włoski Dwór – dawną mennicę królewską z kolekcją słynnych monet i siedzibę królów Wacława II i Władysława II
Jagiellończyka. Czas wolny, kolacja. Przejazd do Pragi, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 2 dzień: Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Czech: klasztor Strachowski, kompleks pałacowo-zamkowy na Hradczanach,
katedra św. Wita, Złota Uliczka. Podziwianie przepięknej Lorety – kompleksu barokowych budynków sakralnych. Czas wolny. W godzinach popołudniowych przejazd do Karlowych Warów - najsłynniejszego
czeskiego uzdrowiska (dawny Karlsbad). Spacer po kurorcie, gdzie na uwagę zasługują barokowy kościół świętej Magdaleny i Teatr im. Vitezslava. Zwiedzimy Muzeum Becherovki - wspaniałego ziołowego
likieru, o którym mówi się, że to trzynaste źródło Karlowych Warów. Czas wolny - możliwość „degustacji” 12 wód leczniczych. Kolacja w restauracji. Powrót do hotelu na nocleg. 3 dzień: Po śniadaniu
dokończenie zwiedzania stolicy Czech: Mała Strana - dzielnica ambasad, położona u stóp wzgórza zamkowego, której uroku dodają piękne i bogato zdobione barokowe pałace i kamienice. Udamy się do
wnętrza kościoła św. Mikołaja. Spacer przez piękny Most Karola, a następnie przejdziemy do dzielnicy żydowskiej tzw. Josefowa, gdzie mieszczą się synagogi i cmentarz żydowski. Starymi uliczkami
dotrzemy do ratusza ze słynnym zegarem „Orloj”. Spacer ulicą Celetną, Brama Prochowa, Obecni Dum. Czas wolny. Rejs statkiem wycieczkowym po Wełtawie. Kolacja w restauracji w centrum Pragi.
Powrót do hotelu, nocleg. 4 dzień: Po śniadaniu dokończenie zwiedzania Pragi m.in. Plac Wacława. Czas wolny. Około południa wyjazd w drogę powrotną do kraju. Powrót do Polski w godzinach
popołudniowych. 
Program fakultatywny: 
- rejs po Wełtawie – ok. 250 CZK (grupa min. 25 osób). 
Świadczenia: 
 
Zakwaterowanie: 
3 noclegi w hotelu o standardzie **/*** poza centrum Pragi. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: 
3 śniadania w formie bufetu, 3 kolacje serwowane. 
Transport: 
Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, barkiem. 
Ubezpieczenie: 
Signal Iduna S.A. Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 
Uwagi praktyczne: 
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic i Opola. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice - Praga (430 km) - ok. 7 godz. Trasa
wycieczki liczona od granic Polski - ok. 1200 km. Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i obostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z
koniecznością posiadania aktualnego testu. Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podróżnych znajdującymi się na portalu MSZ - Polak za granicą:
h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy Informacja o cenie: 
Cena nie obejmuje: 
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide, przejazdy komunikacją
miejską. Koszt - ok. 1.500 CZK. - programu fakultatywnego. Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł.

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


