
PRAGA 27-28.08.2013 (sobota-niedziela)

Dzień 1 (27.08.2013 sobota)
5.50 zbiórka uczestników wycieczki 6.00  Oleśnica parking ul. Sikorskiego naprzeciw 

wieży ciśnień, możliwe wsiadanie we Wrocławiu (6.15-Wrocław Korona parking nad 
przystankiem MPK; 6.25-Wrocław Urząd Wojewódzki; 6.35-Wrocław zatoczka autobusowa za rogiem 
Hallera i Powstańców Śl.)

6.00 wyjazd w kierunku Pragi  (przejazd autostradą, obwodnicą Wrocławia, Ząbkowice Śląskie, 
Kłodzko, Kudowę Zdrój, spotkanie z pilotem/przewodnikiem w Kudowie)

- przyjazd do Pragi w godzinach dopołudniowych
- zwiedzanie Pragi z przewodnikiem: Pohorzelec (część Hradczan ze słynnym Klasztorem 

Norbertanów), Hradczany Zamek Praski – uroczysta odprawa warty o godz. 12.00, 
Katedra św Wita, Złoat Uliczka, Bazylika św Jerzego, przejście na Małą Stranę, 
zabytkowa dzielnica z pałacem i przepięknymi ogrodami Valdsteina
w opcji wjazd na Wzgórze Petřín kolejką linowo-terenową, wejście na wieżę 

- przejazd do miejsca zakwaterowania 
hotel w Pradze (obrzeża pok. 2, 3, 4 os. z 
łazienkami, ewentualnie studia 2+2)

- obiadokolacja, nocleg
Dzień 2 (28.08.2013 niedziela)
8.00 śniadanie w miejscu zakwaterowania 
     - ok. godz. 9.00 wyjazd do centrum miasta na dalsze zwiedzanie miasta : Wyspa   
       Kampa, Most Karola (most na Wełtawie najsłynniejsza i najczęściej odwiedzana atrakcja 

turystycznych miasta), pieszy spacer po Starym Mieście, Rynek Starego Miasta z 
Kościołem Tyńskim, Wieża Ratuszowa ze słynnym Zegarem Orloy (średniowieczny zegar 
astronomiczny znajdujący się na południowej ścianie Ratusza Staromiejskiego, jest jednym z 
najbardziej znanych zegarów astronomicznych na świecie), Josevof (dawna dzielnica żydowska), 
Plac św. Wacława – czas wolny,

       - ok. godz. 15.00 wyjazd z Pragi 
       - przyjazd do Oleśnicy / Wrocławia  w godzinach późno wieczornych, zakończenie 

wycieczki

Cena : 287,00 zł / os.

Cena obejmuje : 
- przejazd autokarem (dvd, klimatyzacja, wc, barek)
- opieka pilota / przewodnika praskiego (na trasie Kudowa – Praga – Kudowa) 
- 1 nocleg w hotelu na obrzeżach Pragi (pok. 2, 3, 4 os. z łazienkami, ewentualnie studia 2+2),
- wyżywienie (1 x obiadokolacja, 1 x śniadanie)
- ubezpieczenie (NNW, KL)
- opłaty parkingowe, drogowa, autostradowe,

Cena nie obejmuje                                                                                                                       - 
biletów wstępu lub ewentualnego przejazdu metrem, napoi do obiadokolacji

Uwaga : Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot / przewodnik nie 
oprowadza po wnętrzach obiektów, obowiązkowo paszport lub dowód osobisty !!!

ALFA-TOUR 
Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki
56-400 Oleśnica, ul. Kleeberga 4
tel/fax 71/399 40 44, 515/186 427 
alfatour@alfa.olesnica.pl  ;   www.alfa.olesnica.pl  
NIP: 911-129-95-96
PKO BP 71 1020 5297 0000 1802 0072 7933
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