BIURO TURYSTYCZNE
EVA-TOUR
EWA ZALESKA-FIGAJ

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa Wielkopolskiego Nr 288 z.
Gwarancja Ubezpieczeniowa Turystyczna w Signal Iduna nr M 520234.

WYCIECZKA DO PRAGI 02-04.09.2022
1 dzień 02.09.
wyjazd z Kalisza, Ostrowa Wlkp, Krotoszyna o godz. 6:00-7:00
przejazd do Pragi i zwiedzanie: Loreta, spacer przez królewską dzielnicę Hradczany z
Zamkiem Praskim, Katedrą św Wita, Bazyliką św Jerzego, przejście przez słynny Most
Karola, będący jedną z największych atrakcji Pragi.
rejs statkiem po Wełtawie z obiadokolacją na statku.
przejazd do Hotelu
zakwaterowanie
czas wolny
nocleg
2 dzień 03.09.
śniadanie,
przejazd na Małą Stranę obok Klasztoru na Strachovie, skąd możliwość wejścia pieszo
krętymi i malowniczymi alejkami lub wjechania kolejką szynową (60Kc) na wznoszące się
na Pragą Wzgórze Petrin, gdzie oprócz pięknych widoków na miasto, na turystów czeka
wiele atrakcji, jak choćby 60-cio metrowa konstrukcja przypominająca Wieżę Eiffla
(ok.100 Kc), czy labirynt luster, nazywany przez niektórych salą śmiechu.( ok. 50 Kc)
powrót do centrum miasta i spacer przez dzielnicę żydowską Josefov na Rynek Starego
Miasta, gdzie o pełnej godzinie zobaczyć trzeba działanie średniowiecznego, słynnego na
cały świat astronomicznego Zegara Orloj, dalej przejście na Plac Wacława ( Vaclavske
namesti) jedną z głównych, tętniących życiem ulic Nowego Miasta, z pomnikiem św
Wacława, pomnikiem pamięci ofiar reżimów totalitarnych oraz wznoszącym się na końcu
monumentalnym gmachem Muzeum Narodowego.
przejście do słynnej Restauracji i Browaru „U Fleku” ( lub innej )
obiadokolacja przy muzyce na żywo
czas wolny na delektowanie się klimatyczną Pragą
powrót do Hotelu
nocleg
3 dzień 04.09.
śniadanie
przejazd do Adrspaskiego Skalnego Miasta.Tysiące skalnych wieży, oszałamiająca
przyroda i zapierające dech widoki. Kto wstąpi do narodowego rezerwatu przyrody Skał
Adrszpasko-Teplickich, znajdzie się w zupełnie innym świecie, w którym najwyższa forma
skalna Kochankowie osiąga wysokość 81,4 m, gdzie imponujący Wielki Wodospad spada z
hukiem 16m w dół, najwęższe przejście między skałami ma tylko 50cm szerokości i gdzie
ukrywa się malownicze jeziorko z krystalicznie czystą wodą. zwiedzanie tego magicznego
miejsca z przewodnikiem oraz rejs łódkami po jeziorku
posiłek we własnym zakresie (przed wejściem do Adrspachu znajdują się liczne stoiska gastronomiczne )
wyjazd w drogę powrotną ok.17:30
powrót do Krotoszyna, Ostrowa, Kalisza ok.21:30-22:00
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Cena : dla 48-52 os. ok.290zł + 150 EUR
( Kwota w euro zostanie przeliczona wg kursu średn. NBP z dnia wpłaty lub wpłata w Euro)

W cenie :
przejazd autokarem
2 noclegi w Hotelu Ibis Praha Mala Strana
2 śniadania
rejs statkiem po Wełtawie z obiadokolacją ( bufet szwedzki + napój: piwo, wino lub inne)
1 obiadokolacja w Restauracji U Fleku z muzyką na żywo (lub innej – do potwierdzenia)
pilot/przewodnik
ubezpieczenie KL i NNW
system słuchawkowy Tour Guide
opłata klimatyczna
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (2zł) i Ubezpieczeniowy Fundusz Pomocowy (2zł)
Cena nie obejmuje:
dodatkowych posiłków nie ujętych w programie, w tym w Adrspachu
biletów wstępu:kolejka szynowa na Wzgórze Petrin ( 60 Kc), Adrspach (180 Kc) + rejs
łódką po jeziorku (50 Kc)
1 Kc = ok. 0,19zł
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