
 
  

 

Praga 

 
26-29 października 2022 
 
Program wycieczki: 
 
Dzień 1 

Zbiórka uczestników, wyjazd z Warszawy o godz. 5.00. 

Przyjazd autokarem do Skalnego Miasta. 

Po drodze przerwa na posiłek (we własnym zakresie). 

Dolny Adrspach – spacer przez prawdziwy cud natury, „wyrzeźbione” z piaskowca Skalne Miasto, którego trasa 

turystyczna biegnie między fantastycznymi formami skalnymi o interesujących nazwach jak „Głowa Cukru”, 

„Dzban”, „Rynek Słoni” czy „Fotel Babuni”. 

Przejazd do Pragi. 

Zakwaterowanie w hotelu w Pradze, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie (bufet) 

Praga – zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem rozpocznie się od dzielnicy Hradczany gdzie 

podziwiać można klasztor strahovski, niezwykłe barokowe sanktuarium (domek loretański, kościół Narodzenia 

Pana i wieża ze światowej sławy karylionem), Pałac Biskupi, wnętrza Zamku Królewskiego będącego siedzibą 

władców Czech, katedrę św. Wita, Złotą Uliczkę z wieżą Deliborka i ogrody zamkowe, następnie przewodnik 

poprowadzi wzdłuż winnic na Małą Stranę pełną barokowych pałaców i ogrodów (m. in. Wallensteina), 

wspaniałych kościołów oraz urokliwych uliczek. Zwiedzanie zakończy się przejściem na drugą stronę Wełtawy 

przez Most Karola – najsłynniejszy most na świecie i zarazem główny zabytek praskiego Starego Miasta. 

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie (bufet) 

Praga cd. – drugi dzień zwiedzania czeskiej stolicy rozpocznie się od spaceru po Starym Mieście gdzie zobaczyć 

można Rynek Staromiejski, ratusz z wieżą zegarową i słynnym zegarem astronomicznym Orloj, zabytkowe 

kamienice z gotyckimi i renesansowymi fasadami, pomnik Jana Husa, kościół gotycki NMP przed Tynem, 

najstarsze kolegium uniwersyteckie w Europie Środkowej – Karolinum, Teatr Wielki – secesyjny skarb Pragi, 



 
  

 

nabrzeże Wełtawy, oraz Josefov – dawną dzielnicę żydowską z licznymi pamiątkami po ówczesnych 

mieszkańcach. Zwiedzanie Starego Miasta zakończy się na placu Wacława pełnym modnych sklepów i klubów. 

Czas wolny na posiłek (we własnym zakresie) i zwiedzanie indywidualne. 

W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną (nocny przejazd). 

Dzień 4 

Zakończenie wycieczki w Warszawie we wczesnych godzinach porannych. 

Fakultatywnie proponujemy:  

- obiad trzeciego dnia wycieczki – dodatkowo płatny 50 zł/osoba 

- rejs statkiem po Wełtawie – dodatkowo płatny 10 euro/osoba 

- ubezpieczenie kosztów rezygnacji – dodatkowo płatne od 3% ceny wycieczki 

 

 

Cena: 920 zł/osoba (dla grupy min. 33 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

 

Cena zawiera: 
 zakwaterowanie 
 wyżywienie zgodnie z programem 
 przejazd autokarem 
 opiekę pilota na całej trasie wycieczki 
 realizację programu 
 opłaty parkingowe i drogowe 
 ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 zł w wersji standard 
 ubezpieczenie KL do kwoty 25 000 euro/osoba 
 podatek vat 
 składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Pomocowego 
 miejsca gratis dla opiekunów 

 

 
Cena nie zawiera: 

 przewodników lokalnych, biletów wstępu  i zestawów słuchawkowych – dodatkowo płatne 900 czk/osoba 
 wydatków własnych 
 punktów programu proponowanych jako fakultatywne  
 zapewnienia specjalistycznej diety (typu np. wegetariańska, bezglutenowa itp.) 

 

 



 
  

 

Zakwaterowanie: 
 Hotel*** Olimpik Tristar w Pradze, pokoje z łazienkami 

 
Uwagi: 

 program jest ramowy (kolejność zwiedzania może ulec zmianie) 
 prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro 

Podróży RAFA oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dostępne na www.bprafa.pl w zakładce 
„ważne dokumenty”)  

 zgłoszenia specjalnych diet podczas wycieczki (np. wegańskich, bezglutenowych itp.) przyjmujemy 
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Zapewnienie diety wiąże się z dodatkową opłatą 20 
zł/osoba za każdą dobę pobytu 

 zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji które na wypadek np. choroby 
uniemożliwiającej udział w wyjeździe gwarantuje zwrot 100% ceny wycieczki. Istnieje możliwość 
rozszerzenia ochrony o ryzyko kwarantanny i zachorowania na COVID. 

 Na dodatkową opłatę w wysokości 900 czk/osoba składa się: 
o Usługa przewodnicka w Pradze (dwie tury po 5 godzin) 
o Bilety wstępu do Skalnego Miasta 
o Rejs łódką w Skalnym Mieście 
o Wynajęcie zestawów słuchawkowych tour Guide na cały czas trwania wycieczki  


