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Praga
Typ: Klasyczna
Rodzaj: Dla dorosłych
Cena: (zł/osobę) Do ustalenia.
Ilość dni: 5
Termin: do uzgodnienia

Praga - Stolica i największe miasto Czech.Natchnienie dla tysięcy malarzy i fotografików. Raj dla malarzy, romantyczna i
tętniąca życiem stara i nowa.
Kamienna Góra - historyczna miejscowość górska położona między Wałbrzychem,a Kowarami i Karpaczem w środku
Kotliny Kamiennogórskiej.
Skalne Miasto - formy skalne zbudowane z piaskowca płytowego otoczone różnobarwną roślinnością.
Jiczyn - miasto zaliczane do najbardziej malowniczych miast w Republice Czeskiej.Nie bez powodu Jiczyn nazywane jest
miastem bajek.Warto dodać,że urodził się w nim nie tylko rozbójnik Rumcajs, lecz również duet Żwirek i Muchomorek,
oraz Motyl Manuel i Makowa Panienka.Ze względu na cenne pamiątki o wielkiej wartości historycznej i artystycznej
miasto zostało ogłoszone miejskim rezerwatem pamiątek.
Program i czas zwiedzania Pragi będzie uzależniony od kondycji zwiedzających i warunków pogodowych.
Pierwszy dzień wycieczki,nocleg z obiadokolacją w Lubawce.
Dzień I
Wyjazd z miejsca zamieszkania
Spotkanie z przewodnikiem..
Przyjazd do Kamiennej Góry.Projekt Arado - Zaginione laboratorium Hitlera - podziemna trasa turystyczna.Czas zwiedzania 50 min..Trasa
dostosowana do wieku uczestników.
Przejazd do Chełmska Śląskiego.Domki Tkaczy - Zespół dwunastu domów powstałych w 1707 r. Zbudowane zostały przez Cystersów z
Krzeszowa dla tkaczy z Czech - jedyna taka atrakcja w Europie.
Przejazd do Hotelu w Lubawce
Obiadokolacja.
Nocleg

Dzień II
Śniadanie.
Wykwaterowanie.
Przejazd do Skalnego Miasta.Zwiedzanie z przewodnikiem.
Przejazd do Pragi
Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja
Dla chętnych nocne zwiedzanie Pragi z przewodnikiem.
Dzień III
Śniadanie.
Zwiedzanie Pragi z przewodnikiem oraz do dyspozycji słuchawki (tourguide)
Czas wolny dla grupy.
Rejs statkiem - Obiadokolacja na statku.
Powrót do Hotelu.
Nocleg
Dzień IV
Śniadanie.
Spotkanie z przewodnikiem.
Dalsze zwiedzanie Pragi.
Obiadokolacja
Nocleg w Hotelu.
Dzień V
Śniadanie
Wykwaterowanie.
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Przejazd do miasteczka Jiczyn. Zwiedzanie miasteczka z przewodnikiem.
Czas wolny dla grupy na kawę.
Przejazd do Lubawki.
Obiad.
Powrót do miejsca zamieszkania.
Cena zawiera:
# przejazd autokarem klimatyzowanym
# opieka pilota na całej trasie
# opieka przewodnika w Polsce i w Pradze.
# nocleg w Polsce
# noclegi w Pradze
# obiadokolacje
# rejs statkiem po Wełtawie
# obiadokolacja na statku
# opłata za zestaw słuchawkowy.
# bilety wstępów Kamienna Góra ,Skalne Miasto,Domki Tkaczy.
# obiad na powrocie
# opłaty parkingowe
# ubezpieczenie NNW
# Kawa,herbata w autokarze gratis.
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