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09  – 12 czerwca 2022 r. 

1 DZIEŃ: Wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 6.30, przyjazd do Pragi.  

Zwiedzanie: Hradczany i Mała Strana. Zwiedzanie Pragi zaczynamy spacerem na plac Hradczański. Zobaczymy m.in.: Klasztor Norbertanów na Strahowie, taras 
widokowy z panoramą Hradczan i Małej Strany, Loretę – barokowy kompleks sakralny będący popularnym miejscem pielgrzymkowym, pałac Martinicki zaliczany do 

najpiękniejszych budowli renesansowych w Pradze, pałac Arcybiskupi czy zdobiony techniką sgraffito pałac Schwarcenbergów. Po krótkiej przerwie, w czasie której 

będziemy świadkami zmiany warty na Hradczanach zwiedzimy Zamek Królewski będący największym kompleksem zamkowym na świecie. Należy do niego m.in.: 
gotycka Katedra św. Wita, romańska Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka oraz ogrody królewskie z pałacem królowej Anny (Belweder). Następnie odwiedzimy Małą 

Stranę – jedną z najstarszych praskich dzielnic, która w średniowieczu przyciągała bogatą arystokrację i szlachtę. Do najciekawszych zabytków Małej Strany zaliczyć 

możemy rynek Małostrański z barokowym kościołem św. Mikołaja, liczne rezydencje arystokratyczne z najbardziej okazałym pałacem Waldsteina – siedzibą Parlamentu 
Republiki Czeskiej, wodne kanały Czertowka nazywane czasami praską Wenecją oraz kościół Panny Marii Zwycięskiej. Czas wolny, obiadokolacja z piwem w restauracji 

na mieście. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

2 DZIEŃ: śniadanie. Wyjazd do centrum. Przejazd pod unikalna kolejka linowa na wzgórze Petrzyn – ulubione miejsce spacerowe prażan. Kolejką wyjedziemy na 
wzgórze petrzyńskie, na którym znajduje się wybudowana w roku 1891 roku miniatura wieży Eiffla. Ze szczytu wzgórza rozciąga się przepiękna panorama Pragi. Na 

chętnych czeka 299 schodów, którymi można się dostać na taras widokowy wieży petrzyńskiej. Po krótkim odpoczynku zobaczymy plac Maltański z siedzibą zakonu 

Maltańskiego, ścianę Johna Lennona, najsłynniejszy praski zabytek jakim jest bez wątpienia Most Karola. Most ma długość 516 metrów a na każdym z jego 15 filarów 
znajdują się dwie rzeźby. Z mostu Karola na Rynek wiedzie labirynt malowniczych uliczek Starego Miasta. Do najciekawszych zabytków, które zobaczymy na Rynku 

należą: średniowieczny zegar astronomiczny Orloj, gotycki Ratusz, Pomnik Jana Husa, , rokokowy pałac Kinskich, w którym w latach 1922-1934 mieściła się Ambasada 

RP oraz dominujący nad Rynkiem gotycki kościół Najświętszej Marii Panny przed Tynem. Następnie zwiedzimy pozostałości dawnej dzielnicy żydowskiej (Josefov), która 
w XIX wieku została w wyniku akcji sanacyjnej praktycznie zrównana z ziemią. Na jej miejscu powstały secesyjne kamienice miejskie oraz deptak – dzisiejsza ulica 

Paryska. Z dawnego getta dochowały się tylko cztery synagogi, muzeum oraz stary żydowski cmentarz., powrót do hotelu, chwila odpoczynku, przygotowanie się do 

wieczornej zabawy. Wyjazd z hotelu na obiadokolację z muzyką i tańcami w restauracji FOLKLORE GARDEN www.folkloregarden.cz– menu:  aperitif (miód 

pitny) pasta z twarogu, pieczywo,  kartoflanka,  pieczone mięso- 3 rodzaje do wyboru (karkówka wędzona, podudzia z kurczaka, stek wieprzowy) podawane w 

misach dla 4-6 osób,  ziemniaki z cebulka i pieczone ziemniaki , sałatka z kapusty szarlotka, kawa / herbata napoje bez ograniczeń od godz . 19:30 – 22:00 (piwo, 

wino, napoje bezalkoholowe). Powrót do hotelu, nocleg. 
3 DZIEŃ  śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do centrum - zwiedzanie: Nowego Miasta, - zaczniemy do wizyty na placu Wacława, który zdobi monumentalny gmach 

Muzeum Narodowego oraz pochodzący z roku 1913 pomnik św. Wacława w otoczeniu patronów ziemi czeskiej. W drodze na Stare Miasto odwiedzimy również pałac 

Lucerna wybudowany przez dziadka pierwszego czeskiego prezydenta Vaclava Havla oraz aleję Narodową gdzie 17 listopada 1989 policja brutalnie stłumiła demonstrację 
studentów rozpoczynając tym aksamitną rewolucję. Aleją Narodową oraz ulicą na Příkopě (na Fosie) – średniowieczną granicą pomiędzy Starym i Nowym Miastem 

dojdziemy do poźnogotyckiej Bramy Prochowej oraz najsłynniejszego budynku secesyjnego w Pradze - Miejskiego Domu Reprezentacyjnego, który znajduje się miejscu 

pierwotnej rezydencji królów czeskich. W trakcie dalszego spaceru po Starym Mieście zobaczymy także średniowieczny targ kupiecki (Ungelt), Uniwersytet Karola, który 
jest najstarszym uniwersytetem w Europie Środkowej oraz Teatr Stanowy (Stavovské divadlo) uznawany za najsłynniejszy teatr w Pradze. W Teatrze Stanowym w roku 

1787 odbyła się światowa prapremiera opery Wolfganga Amadeusza Mozarta - Don Giovanni.  Wieczorem rejs po Wełtawie, obiadokolacja w restauracji na mieście, 

wyjazd w godzinach wieczornych z Pragi, nocny przejazd do Polski 
4 DZIEŃ: powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TYLKO 260 PLN/os* 
* po dofinansowaniu z ZFŚS (4 dni dofinansowania) i ZZ „KADRA”  
cena 410 PLN po dofinansowaniu z ZFŚS (dla niezrzeszonych w ZZ „KADRA”) 

całkowity koszt 850 PLN (dla wszystkich pozostałych) 
Cena obejmuje: 

transport autokarem klasy LUX (WC, klimatyzacja, barek, DVD), zakwaterowanie (2 noclegi) w hotelu ***, pokoje 2 os. z łazienkami (pokoje 1 os z 

dopłatą 120 zł), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje z piwem w restauracji na mieście, wieczorna zabawa z kolacją, muzyką i napojami wg opisu 

w restauracji Folklore Garden, opieka pilota,  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem o Covid i choroby przewlekłe), NNW 20000 PLN 

SIGNAL IDUNA, opłaty parkingowe, podatek VAT  

Cena nie obejmuje:  

-kosztów związanych z realizacją programu: bilety wstępu,  lokalny przewodnik, zestaw słuchawkowy tour guide, rejs statkiem  razem około  

1200 CZK /os (pilot rozlicza się z grupą po realizacji programu), ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (5 % wartości wycieczki lub 7 % przy 

chorobach przewlekłych). 
UWAGI: Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od 

warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. 

Zapisy mailowo na adres: poczta@zzkadra.j-bie.pl  
(proszę podać: imiona i nazwisko/a, daty urodzenia, nr telefonu) 

lub telefonicznie pod numerem 3596  

zaliczka 150 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona) 
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