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Wycieczka objazdowa 2 dniowa (Praga) 

 

 
 

 

 

 

PRAGA - stolica naszych południowych sąsiadów, nie bez przyczyny nazywana jest Złotą Pragą. Wspaniały 
klimat tego miasta to efekt harmonii między Pragą romańską, gotycką, barokową, a współczesną, a także 
zamiłowanie jej mieszkańców i tych, którzy do niej przybywają, do najlepszego napoju o barwie bursztynu. 
 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
Dzień 1 
 
Wyjazd z miejsca zbiórki – Żywiec, parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do Pragi. 
Zwiedzanie miasta - Klasztor na Strachowie, Loreta, Hradczany- gdzie mieści się Zamek Praski, czyli Hrad, od 
którego cała dzielnica wzięła swą nazwę. Katedra św. Vita, w której przechowywane są regalia królów 
czeskich. Złota Uliczka z miniaturowymi domkami strażników zamkowych. Mała Strana - dzielnica ambasad, 
położona na zboczach wzgórza zamkowego, której uroku dodają piękne i bogato zdobione barokowe pałace i 
kamienice. Kościół św. Mikołaja. Spacer przez Most Karola, a następnie przejście do dzielnicy żydowskiej 
tzw. Josefowa, gdzie mieszczą się Synagogi i cmentarz żydowski. Starymi uliczkami dotrzemy do Ratusza ze 
słynnym zegarem Orloj. Zwiedzanie obiektów na starówce, spacer ulicą Celetną, Brama Prochowa, Obecni Dum. 
Przejście w kierunku nowego miasta na słynny Plac Wacława. Czas wolny na Jarmarku wielkanocnym. 
Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych. 

 
Dzień 2 
 
Przyjazd do Żywca w godzinach porannych. 
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec, Praga, Żywiec.  UWAGA! Miejsce podstawienia autokaru do 
uzgodnienia z biurem podróży.  Możliwość wsiadania „po trasie” po 
potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  

Cena  Od 250 zł/os. 

Oferta zawiera: -przejazd autokarem LUX (barek, WC, klimatyzacja, TV) 
-zwiedzanie wg programu 
-opieka licencjonowanego pilota 
-ubezpieczenie w Axa  (KL, NNW)  
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup). 
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów + komunikacja miejska ok 600 
KCS. 
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów. 
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Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument 
tożsamości: dowód osobisty bądź paszport.  
 
Kod oferty: IDX/10/2017 


