WYCIECZKA
PRAGA-SAFARI
Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI oraz absolwentów naszej szkoły na
wycieczkę do Pragi połączoną ze zwiedzaniem parku safari.
Termin: 28-30.09.16 lub 5-7.10.2016 (potwierdzenie terminu- po zebraniu grupy 40 osób)

Ramowy program:
1 dzień - Zbiórka pod szkołą o godz. 6.15 wyjazd z Krakowa o godz. 6.30, przejazd w kierunku Czech do stolicy
Pragi. Muzeum Techniki z ciekawą kolekcją astronomii, architektury, transportu - samochody, samoloty,
rowery, motocykle, bicykle, studio fotograficzne, drukowanie. Metronom na Wzgórzu Letna., wjazd kolejką
szynową na ponad 300 - metrowe wzgórze Petřín; spacer oraz obserwacja z punktu widokowego zabytkowego
centrum Pragi. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień - śniadanie, rozpoczęcie zwiedzania Starego Miasta z przewodnikiem: Plac Wacława, Dom Handlowy
Lucerna z jeźdźcem na odwróconym koniu, zabytkowe uliczki, Brama Prochowa, Kościół Tyńskiego, Rynek
staromiejski z wiekowymi kościołami i kamienicami, Ratusz ze słynnym zegarem astronomicznym Orłojem,
Dom pod Minutą, Mały Rynek z uroczymi kamieniczkami i fontanna, Kościół św. Mikołaja z największym w
Czechach żyrandolem, praska dzielnica Żydowska - Jozefov, ulica Francuska, Most Karola /trakt pieszy/,
Hradczany - uroczysta zmiana warty, Zamek praski - siedziba królów czeskich /z zewnątrz/, dziedzińce
zamkowe, Katedra św. Wita i Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka, Ulica Ambasad, Brama Macieja, Ogród
Walensteina, Dzielnica Mala Strana, Teatr Narodowy, Tańczący Dom. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - śniadanie, przejazd do miejscowości Dvur Kralove - pobyt w największym czeskim ZOO, przejazd
busem-safari między otwartymi wybiegami zwierząt. Przejazd do Aderschpaskie Skalne Miasto. Obiadokolacja
na trasie przejazdu. Przewidywany powrót do Krakowa około godz. 22.00.
Koszt od osoby wynosi: 625 zł + 300 CK /czeskich koron/
Cena obejmuje:
-

realizację programu podanego powyżej
2 noclegi w stolicy /pokoje z łazienkami/
wyżywienie: 3 obiadokolacje, 2 śniadania, 2 suche prowianty
przewodnika lokalnego po mieście
bilety wstępu do obiektów wg programu
opiekę pilota podczas całego pobytu
przejazd autokarem, opłaty drogowe, autostrady
parkingi
ubezpieczenie NNW w Signal Iduna
podatek Vat

Informacje szczegółowe- p.Katarzyny Gaik
Zgłoszenia i wpłata zaliczki 100,00zł do dnia 12.09.2016

