
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel. 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 068 /2023 

ZŁOTA PRAGA w trzy dni 
zamek królewski, katedra, rejs po Wełtawie, 

ogrody Valdsteina, piwiarnia „U Fleku”, … 
 

 23-25.06.2023r.   
 

1 dzień - piątek: 

Wyjazd godz. 6.30 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), 

po zgłoszeniu: o godz. 6.45 z Katowic - ul. Andrzeja, godz. 7.10 z Gliwic -

Plac Piastów. Przejazd przez Nysę, Kudowę Zdrój - Słone (przekroczenie 

granicy – zabrać dokumenty !) do Pragi: zwiedzanie - Wzgórze Strahovskie, 

Loreta, Hradczany: (Zamek praski*- trasa B: Katedra św. Wita*, Złota 

Uliczka*, Stary Pałac Królewski , Bazylika św. Jerzego), Ogrody Valdsteina, 

Mała Strana – czas na wytchnienie, przejście do restauracji na 

obiadokolację. Przejście na stację kolejki i wyjazd na wzgórze Petřin* 

(Strahov). Przejazd na miejsce zakwaterowania do hotelu***, nocleg. 

2 dzień - sobota: 

Śniadanie, przejazd na Stare Miasto (Wieża Prochowa, Miejski Dom 

Reprezentacyjny, Uniwersytet praski - Carolinum, rynek staromiejski, zegar 

Orloj, ratusz, słup mariański), przejście do dzielnicy żydowskiej Jozefów 

(Staronowa Synagoga, Ratusz, Wysoka Synagoga), przejście na Most 

Karola na trasie Rudolfinum. Czas wolny na wytchnienie, przejście na 

wyspę Kampa, godzinny rejs statkiem* po Wełtawie. Przejście do 

restauracji na obiadokolację, powrót do hotelu, nocleg. 

3 dzień - niedziela: 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na Vysehrad (Brama Leopolda, 

Rotunda św. Marcina, Bazylika św. Piotra i Pawła), przejazd na Nowe 

Miasto, (Krzywy Dom, sławny Browar „U Fleku” z 1499 r. - degustacja piwa 

czeskiego*). Przejście na Wacławskie Namesti – czas na posiłek we 

własnym zakresie i powrót do kraju. Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, 

Katowice ok. godz. 20.30.       VERTE ! 

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


 
Świadczenia:  
• przejazd autokarem,  
• opłaty drogowe i parkingowe, 
• pilot- przewodnik na całej trasie, 
• 2 noclegi w hotelu*** „Pramen” (pok. 1**-2-3 os. z wc i łazienkami, Wi-Fi), 
• 2 śniadania - bufet i 2 obiadokolacje z napojem w restauracji, 
• obowiązkowa składka TFU i TFP, 
• ubezpieczenie KL 20 000 €, NNW 15 000 zł i bagaż 1000 zł, 
• podatek VAT. 

      

  

koszt wycieczki: 778 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 756 zł 
 

  (członkowie PTTK – skł. 2023r., Karta Turysty CCIiT)  
 

*Dodatkowo na wstępy: ok. N- 600 Kč, U(+65)- 450 Kč ; U (6-26)- 350 Kč 
w obiektach sakralnych „co łaska”, degustacja piwa „U Fleka” wg uznania od 65 Kč 

wartość korony czeskiej 100 Kč = ok. 20 zł 
**Pokój 1 osobowy: na zapytanie - dopłata 120 zł (ilość pokoi ograniczona) 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 250 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 3 tygodnie 
przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot 

zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji). Uczestnicy wchodzą do autokaru na 15 min. przed wyjazdem według daty 

wpłaty zaliczki (dotyczy wsiadania w Chorzowie). 
 

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 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 „23-25.06” . 
 

 


