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Cena zawiera:  
-przejazd klimatyzowanym autokarem w 2 strony,  

-2x nocleg ze śniadaniem w Pradze, 

-wyżywienie: 2x śniadanie, 1x obiadokolacja, 1x obiadokolacja połączona z 

integracja,  

-opiekę pilota/przewodnika podczas całej trasy, 

-opłaty drogowe i parkingowe, 

-ubezpieczenie,  

 

 

 

 

 

 

  
 
Oddział I: Leżajsk, 37-300 ul. Rynek 16 (obok 
Jedynaka) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 
Centrala:  +48 17 742 14 65 

Tel: 513 747 377 
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

Wycieczka objazdowa Praga  

Termin: do ustalenia 

CENA:  669 zł/os 
   W przypadku 50 uczestników 
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Wszystkie nasze oferty dostępne są na stronie: www.s-unit.travel.pl 

Wycieczka 3-dniowa 

Przykładowy program wycieczki:   

  

 1.dzień  

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku granicy komfortowym autokarem, który zapewni komfor-

tową podróż. Na trasie przewidziane krótkie postoje. Przyjazd do OŁOMUŃCA - miasta posiada-

jącego dwa rynki: Górny i Dolny, zwiedzanie: XIX wieczny ratusz, zabytkowe kamienice, 35 me-

trowa kolumna Trójcy Przenajświętszej (lista UNESCO), słynne ołomunieckie fontanny, neogotycka 

katedra św. Wacława z najwyższą na Morawach wieżą (ok. 104 m). Przejazd do Pragi. Przerwa na 

odpoczynek. Dla spragnionych proponujemy przystanek na złote nektary i wizytę w gospodzie 

„U Cerneho vola”, gdzie można a nawet trzeba spróbować pyszne, wytrawne, ciemne piwo „Velko-

povicky Kozel” o karmelowym, kawowym zapachu.  Obiadokolacja. Rejs po Wełtawie. Zakwate-

rowanie w hotelu, nocleg.  

2. dzień  

Śniadanie. Wykwaterowanie.  Dalszy ciąg zwiedzania miasta: Wieża Petrin (replika wieży Eiffla – 

tylko 2 lata młodsza od paryskiej), biblioteka, cmentarz żydowski, synagoga. Hradczany- ogromny 

kompleks zamkowy, standard zawiera: Stary Pałac Królewski, Bazylika św. Jerzego, oraz Złota 

Uliczka. Obiadokolacja połączona z integracja, czas wolny.  

 

3. dzień 

 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Spacer po mieście z pilotem: Mała Strana i ogrody 

Wallensteina - piękna dzielnica Pragi, Plac Wacława. Rynek Starego Miasta, Ratusz, Uniwersytet 

Karola, Plac Republiki z Wieżą prochową i domem miejskim, Teatr Operowy, dzielnica żydowska, 

czas wolny, a po nim przejazd do Polski.  

 

* Uwaga:  

 

•  Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie  

z przyczyn niezależnych od biura turystycznego (np. pogodowych) 

• Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot 

• Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś 

sugestie zmian, prosimy o kontakt.  

• biletów wstępu,  

• wydatków własnych na trasie spacerów 

• biletów wstępu w lokalach gastronomicznych czy klubach, chyba że 

uzgodnienia będą stanowiły inaczej 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


