
          Praga i Karlowe Wary / wycieczka autokarowa (4 dni) 
 

Praga stolica i największe miasto Czech, położone w zachodniej części kraju, w środkowej części krainy Czechy  

nad rzeką Włodawą. Jest miastem  wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju  środkowo 

czeskiego. 

Praga jest uznawana za jedną z najpiękniejszych stolic europejskich, co potwierdza jej rosnąca z roku na rok 

popularność. Statystyki mówią same za siebie – w 2018 r. liczba turystów sięgnęła prawie 8 mln. Do stolicy 

Czech przyciąga ich przede wszystkim monumentalna architektura kompleksu zamkowego na Hradczanach, 

urok uliczek Starego Miasta, romantyczny klimat Mostu Karola i niepowtarzalna atmosfera tradycyjnych, 

czeskich browarów. Mimo tak dużej liczby turystów, wciąż można jednak znaleźć w Pradze miejsca, o których 

wiadomo tylko miejscowym.  

Czterodniowa wycieczka objazdowa do Pragi i Karlowych Warów w Czechach. W programie zwiedzanie Pragi, 

m.in. Hradczany: Zamek Praski, Katedra św. Wita, złota uliczka, następnie Most Karola oraz dzielnica 

żydowska Josefov, rejs statkiem po Wełtawie. Wizyta w Karlowych Warach – spacer po uzdrowisku, degustacja 

leczniczych wód, muzeum Jana Bechera. Wycieczka odbywa się bez nocnych przejazdów.  

 
W programie zwiedzania: 

 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd na obiadokolację i  

nocleg i odpoczynek  we Wrocławiu. 

 

Dzień 2 

Śniadanie w godzinach rannych. Wyjazd do Pragi. 

Spotkanie z przewodnikiem ,zwiedzanie Pragi, m.in.: 

Hradczany – dzielnica królewska: Zamek Praski, katedra św. 

Wita, złota uliczka, Loreta, klasztor na Strachowie. Następnie 

dzielnica Mala Strana z kościołem św. Mikołaja, pałacem 

Liechtensteinów, Wyspa Kampa, Most Karola. Rejs statkiem po 

Wełtawie. Obiadokolacja, nocleg w hotelu. 

 

Dzień 3 

Śniadanie, wycieczka do Karlowych Warów – spacer po 

uzdrowisku. Przejście promenadą z licznymi XIX – wiecznymi 

kolumnadami, altanami, secesyjnymi domami. Degustacja 

leczniczych wód, wizyta w muzeum Jana Bechera, twórcy 

likieru Becherovka. Powrót do Staromiejski z zegarem „Orloj”, 

kościół św. Mikołaja.  Obiadokolacja w regionalnej restauracji 

(fakultatywnie). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

 Dzień 4 

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski, powrót do kraju w 

godzinach nocnych. 

Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 

zmianie. 

Cena: od 840 zł/os. przy 40 osobach płacących 

Cena zawiera: transport autokarem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW, KL, opiekę pilota licencjowanego 

pilota, opiekę polsko - języcznego  przewodnika miejscowego, 3 noclegi z wyżywieniem HB w hotelach 

**/***, realizację programu, podatek VAT. 

Dodatkowo płatne: biletów wstępu ok. 600 CZK oraz obiadokolacja w regionalnej restauracji  200 CZ. 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 2 zł, Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) 2 zł. 

Ceny są cenami orientacyjnymi. 


