
 

  

     PRAGA – KUTNA HORA     / weekend/ 
   

BIESIADA ALL INCLUSIVE  w  ŚREDNIOWIECZNEJ  KARCZMIE  
             

 

TERMIN: 27.09 – 29.09.2019  
       
 

1 dzień - piątek 
Wyjazdy: KRAKÓW godz. 05:30 KATOWICE godz. 06:30, CZECHOWICE - 
DZIEDZICE godz. 07:30.  Przejazd do PRAGI, zwiedzanie z pilotem: Plac 
Wacława, ulica Tyńska, Ratusz, Zegar „Orloj”. Wieczorem obiadokolacja  
w restauracji w centrum miasta. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
nocleg.  
 

2 dzień - sobota 
Śniadanie. Zwiedzanie PRAGI z przewodnikiem, m.in.: Klasztor na Strachovie, 
Pohorzelec, Pałac Czerninów, Kościół Loretański, Hradczany: Bazylika św. 
Jerzego, Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Wieża Prochowa, Pałac 
Rożembergów, Ogrody Valdsztejna, Most Karola, Klementinum, Rynek 
Starego Miasta. Dzielnica Żydowska: synagogi Pinkasa, Staronowa, Wysoka, 
Klausowa, Ratusz Józefowa. Wieczorem obiadokolacja w hotelu lub przejazd 
do średniowiecznej karczmy – od godz. 19:00 - 22:00 biesiada ALL INCLUSIVE 
z bogatym menu, piwem, winem i średniowiecznym show (szermierze, 
tancerze, fakir z ogniem, muzyka na żywo).  Powrót do hotelu, nocleg. 
 

3 dzień - niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do miasteczka KUTNA HORA – 
wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie Kaplicy Czaszek w dzielnicy Sedlec,  
Kościół św. Barbary, Studnia Miejskiej. W godzinach południowych wyjazd do 
Polski. Powrót do Polski około godz. 19:30 - 21:00.  
 

       Cena:  820,00 zł /osoba      
 
       Cena zawiera: 

 Przejazd autokarem klasy Lux (klimatyzacja, WC, DVD, barek), 
 opłaty drogowe i parkingowe na trasie przejazdu, 
 2 noclegi w hotelu*** k/Pragi lub w Pradze, pokoje 2 osobowe z łazienkami, 
 2 x śniadania – bufet, 
 1 x obiadokolacja w restauracji: dwa dania + napój, 
 1 x średniowieczna biesiada ALL INCLUSIVE: kilka mięsnych dań grillowanych (steki z kurczaka, 

karkówka, szaszłyki, skrzydełka, golonka, żeberka), dania wegetariańskie, wędliny i sery, piwo i wino, 
napoje bezalkoholowe. Program artystyczny, muzyka na żywo.  

 opiekę pilota, 
 ubezpieczenie AXA: NNW do 2.000 Euro, KL do 15.000 EUR, bagaż do 200 Euro, 
 podatek VAT. 
 

 

Ważne informacje: 
 dopłata do pokoju 1-osobowego:  + 190,00 zł 
 dopłata do: słuchawki Tour Guide: 20 zł/osoba ; przewodnika w Pradze: 80 KCZ/osoba ; biletów wstępu:   
     Hradczany ok. 280 KCZ ;  Kutna Hora:  ok 160 KCZ,  
 kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
 Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

 
Uwaga!  W trakcie biesiady w karczmie konsumpcja dań jak w średniowieczu tzn. rękami, bez sztućców. 
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