
Jarmarki Bożonarodzeniowe w Pradze  

 

TERMINY: dowolne 

 
 

CENA: 285 PLN +  25 EURO 

 

             
 

 

I DZIEŃ - sobota: 

Wyjazd z Bytomia /może być inne miasto/ o godz. 3:00. Wyjazd w kierunku Czech. Przyjazd do Pragi. Zwiedzanie miasta z lokalnym 

przewodnikiem: Stare Miasto: Rynek Starego Miasta, Ratusz, Orloj, pomnik Jana Husa, Pałac Goltz – Kinskich, ulica Karlova i Most 

Karola. Obiad w restauracji w centrum. Czas wolny przeznaczony na spacer oraz Jarmarki Adwentowe. Przejazd do hotelu. 

Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 oraz 4 osobowych. Nocleg. 

II DZIEŃ - niedziela: 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Dalsze zwiedzanie Pragi: Hradczany i Mala Strana: Praski Zamek (Katedra św. Wita, Katedra św. 

Wacława, Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka, Kaplica św. Krzyża, ruiny Kościoła NMP, Loreta, Pałac Czerninow, Kościół                  

św. Mikołaja, Kampa, Klasztor na Strahovie. Czas wolny przeznaczony na spacer i Jarmarki Adwentowe. Obiad w restauracji                  

w centrum. Wyjazd z Pragi w kierunku Polski w godzinach popołudniowych. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.  

  

CENA ZAWIERA: 

- Przejazd autokarem klasy lux  

- Ubezpieczenie KL i NNW 

- Opieka pilota i przewodnika na terenie Pragi 

- Realizacja powyższego programu 

- Zakwaterowanie w hotelu *** ( 1 nocleg ze śniadaniem) 

- Podatek VAT oraz KFT 

  

CENA NIE ZAWIERA: 

- Opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, usługa lokalnego przewodnika ( sugerowane około 470 CZK – płatne u pilota ) 

- Dwa obiady w restauracji w centrum Pragi (około 500 CZK – płatne u pilota) 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 ewentualna dopłata do pokoju 1 – osobowego: 65 zł.  

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 pilot nie jest przewodnikiem i nie oprowadza po muzeach - robi to lokalny przewodnik.  

 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 
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