ZŁOTA PRAGA
06-08.08.2021
1 dzień – 06.08.2021:
Wyjazd z Sanoka o godz. 4:00; Krosna 4:45, Jasła 5:15. Przyjazd do Morawskiego Krasu k/Brna
- zwiedzanie pięknej Jaskini Punkva. Obejrzymy olbrzymie stalaktyty i salę Masaryka, która
została uznana za najpiękniejszą w całym regionie. Odwiedzimy również przepaść Macocha,
która jest najgłębszym lejem krasowym w tej części Europy. Ma 138 m głębokości. Spływ
łódkami korytem rzeczki Punkwi. Przejazd do Pragi. Obiadokolacja i nocleg.

2 dzień – 07.08.2021:
Śniadanie. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie Pragi. W programie m.in. m.in.:
Klasztor na Strachovie, Loreta z kopią domu Marii Panny i Kościołem Narodzenia Chrystusa,
Hradczany, Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Kościół św. Jerzego, Złota Uliczka, Ogrody
Waldsteina, Most Karola, Rynek Staromiejski z Ratuszem. Czas wolny. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja i nocleg.

3 dzień – 07.08.2021:
Śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania Pragi, m.in.: Opera, Muzeum Narodowe, Plac Wacława,
Uniwersytet, Rynek Staromiejski, Ratusz, Kościół św. Mikołaja, Dzielnica Żydowska, ulica
Tyńska, Brama Prochowa, Dom Miejski. Wyjazd w drogę powrotną do kraju w godzinach
popołudniowych (ok. godz. 14:00). Powrót do Sanoka, Krosna i Jasła w późnych godzinach
nocnych.

Cena: 700 zł - dla gr. min. 35 os.
Rabat 20 zł - dla stałych klientów, czł. PTTK, młodzież do 16 r.ż. - zostanie naliczony przy
podpisaniu umowy.
Wpisowe - w kwocie 200 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostała kwota - należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki
Uwaga: dla grup mniejszych niż 35 os. organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny. Warunkiem
potwierdzenia udziału w imprezie jest wpłata wymaganej zaliczki. Osoby zapisujące się pojedynczo w przypadku
braku możliwości dokwaterowania do pokoju dwuosobowego/trzyosobowego ponoszą odpłatność powiększoną
o koszt pokoju jednoosobowego
Świadczenia zawarte w cenie: transport, opłaty drogowe; 2 noclegi w hotelu*** (pokoje 2,3-osobowe);
2 obiadokolacje (woda w cenie); 2 śniadania; usługa pilota; usługa miejscowego, polskojęzycznego przewodnika
w Pradze; ubezpieczenie NNW, KL oraz bagaż (z włączeniem chorób przewlekłych, z rozszerzeniem ochrony
o leczenie chorób spowodowanych przez Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 i ich mutacjami); opłata na TFG i TFP; sprzęt
nagłaśniający TGS; bilety wstępów: płatne u pilota wycieczki 700 CZK/os. dorosła (ok. 120 zł), 500 CZK/emeryci
oraz dzieci do 16 lat.
Cena nie obejmuje: świadczeń nie wymienionych w ofercie; dopłaty do pokoju 1-osobowego; ubezpieczenia od
kosztów rezygnacji. Zalecamy wykupienie takiego ubezpieczenia - 7% wartości imprezy (obejmuje zachorowania
oraz kwarantannę).

