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Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 132 /2019 

PRAGA - Kutna Hora - Karlstejn 
 

19-22.09.2019r. - 4 dni 
 

1 dzień - czwartek: 
Wyjazd godz. 6.30 z Chorzowa - ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: o godz. 6.45 z Katowic 
(ul. Andrzeja), godz. 7.10 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd przez Nysę, Kudowę Zdrój do Kutnej 
Hory miasteczka, które w XIV wieku rywalizowało z królewską Pragą (miasto wpisane na listę 
UNESCO – katedra* św. Barbary, kaplica czaszek*). Po zwiedzeniu czas na wytchnienie, 
następnie przejazd do hotelu Prokopka w Pradze, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  
2 dzień - piątek: 
Śniadanie, przejazd do dzielnicy Pragi: zwiedzanie - Wzgórze Strahovskie, Loreta, Hradczany: 
(Zamek praski*, Katedra św. Wita*, Złota Uliczka*), Mała Strana – czas wolny. Przejście na wyspę 
Kampa, rejs statkiem* po Wełtawie, wyjazd kolejką na wzgórze Petřin* (Strahov). Powrót do 
hotelu – obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień - sobota: 
Śniadanie, przejazd do zamku Karlsztajn (ok.35km) zwiedzanie (tr. I)jednego z najcenniejszych 
czeskich zamków*, gdzie mieścił się skarbiec królów czeskich. Powrót do centrum Pragi, ciąg 
dalszy zwiedzania: Wacławskie Namesti, Krzywy Dom, zabytkowa Restauracja „U Fleku” z 1499r. 
(czas na piwo). Powrót do hotelu – obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień - niedziela: 
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na Stare Miasto (rynek, zegar Orloj, ratusz, uniwersytet 
praski), dzielnica żydowska Jozefów, Most Karola. Czas na posiłek we własnym zakresie 
i powrót do kraju. Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.30. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• 3 noclegi w hotelu (pokoje typu studio 2+2 i 2+3 os. z wc i łazienkami, aneksem kuchennym), 

• 3 śniadania i 3 obiadokolacje z deserem w restauracji, 

• system audio tour guide, 

• ubezpieczenie KL 20 000 €, NNW 15 000 zł i bagaż 1000 zł. 
      

  

koszt wycieczki: 716 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 692 zł 

(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

Dodatkowo na wstępy*: ok. N: 1100 Kč, U: 900 Kč (+ 65 lat, uczniowie, studenci-26 lat) 
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 200 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem  

(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach, które są dostępne 
w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 
 

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
 
 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Praga” 

http://www.chorzow.travel.pl/

