Biuro podróży "EWA" , Usługi Turystyczno-Handlowe Ewa Woźniak
Żychlin , osiedle Słoneczne 22 , 62-571 Stare Miasto , www.ewa.konin.pl,
kontakt@ewa.konin.pl, telefon 602 671 601, nr konta: 06 1140 2004 0000 3902 7971 6968
Propozycja wycieczki nr: 189. Wygenerowano: 2020-02-19 o godzinie: 1-32
Informacje o wycieczce nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Detenice, Praga, Kutna Hora
Rodzaj: Dla wszystkich
Cena: (zł/osobę) Do ustalenia.
Ilość dni: 3
Termin: do uzgodnienia

Praga: Pohorzelc (Pohořelec), przechodzimy koło Strahowskiego Klasztoru (Strahovský Klášter), Lorety (Loreta) i powoli
dochodzimy do Zamku na Hradczanach (Pražský hrad), tam (zmiana wart, I, II, III dziedziniec zamku, Katedra Św. Wita,
przedsionek (Katedrála svatého Víta), przejście koło Starego Pałacu (Starý královský palác), Bazyliki Św. Jerzego
(Bazilika svatého Jiří), wejście do Ogrodów Na Wałach. Następnie Mala Strana, Wyspa Kampa, Most Karola, Stare Miasto
z Orlojem, Nove Miasto.
Dzień I
Wyjazd z miejsca zamieszkania.
Spotkanie z przewodnikiem na przejściu granicznym w Lubawce.
Przejazd z przewodnikiem do Pragi, zwiedzanie Nowego Miasta, do dyspozycji słuchawki (torguide)
Rejs statkiem po Wełtawie, kolacja na statku - stół szwedzki - ciepłe dania i zimne, sałatki, owoce, ciasto
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg
Dzień II
Śniadanie.
Zwiedzanie Pragi z przewodnikiem, do dyspozycji słuchawki (tourguide)
Pohorzelec, Zamek na Hradczanach, dziedziniec zamku( zmiana wart) Katedra św.Wita, Stary Pałac, Mała Strana, Wyspa
Kampa, Most Karola, Ogrody na Wałach, Stare Miasto z Orlojem.
Obiad na Starym Mieście.
Przejazd do Detenic. Mała miejscowość, która leży niedaleko miasteczka Rumcajsa Jicina.
Średniowieczna Karczma w której przenosimy się w czasie i zapominamy o rzeczywistości. Karczma to dawna stajnia,
która ma swój niepowtarzalny urok i klimat. Wystrój karczmy to rożnego rodzaju narzędzia tortur, skrzynie ze skarbami,
skóry zwierząt, czaszki ludzkie.W pomieszczeniach świece, pochodnie,podłoga klepisko - uścielana słomą, rozpalone
piece z rusztami na których pieczone jest mięso. Dania podawane są na glinianych dużych talerzach na wielkich stołach z
drewna, a piwo podawane jest gościom z własnego browaru. Dodatkowa atrakcją jest pokaz ognia oraz ognisty lub
smoczy oddech. Tancerki nieskromnie ubrane tańczą taniec brzucha, grajkowie graja na średniowiecznych
instrumentach, zbójnicy napadają, rabują, odbywają się procesy czarownic. Personel w średniowiecznych strojach
nakarmi i napoi i zadba byśmy się świetnie bawili.
Powrót do Pragi na nocleg.
Dzień III
Śniadanie 8.00.Wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd do Kutnej Hory. Najcenniejsze historycznie miasto Republiki Czeskiej - skarbiec i klejnot kraju wpisane na Listę
UNESCO
Spacer z przewodnikiem. Zobaczymy: Kaplicę Czaszek - nietypowa świątynia w której dekoracje stanowią kości
pochodzące z 40 000 szkieletów ludzkich. Jest to jedyna z czterech tego typu kaplic w Europie, a druga co do wielkości w
Czechach. Zobaczymy również zamek Hradek.
Obiad. Powrót do Polski, miejsca zamieszkania.
W tym dniu zamiast Kutnej Hory. Przejazd do Skalnego Miasta w Adrszpach

Cena bedzie zawierać:
# przejazd autokarem klimatyzowanym,WC
# opieka pilota na całej trasie
# 2 noclegi w Pradze
# obiadokolacja na statku,rejs
# obiad w Pradze
# 2 śniadania,
# zabawa i posiłek w karczmie w Detenicach
# bilet do Kaplicy Czaszek
# obiad na powrocie
# opłata przewodnika na terenie Czech
# opłata za słuchawki
# opłaty parkingowe
# ubezpieczenie Polska/Czechy
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