Jarmark Wielkanocny PRAGA z noclegiem
Program:
1 dzień
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do PRAGI, zwiedzanie miasta z
lokalnym przewodnikiem, m.in.: Klasztor na Strachovie, Loreta z kopią domu
Marii Panny i Kościołem Narodzenia Chrystusa, Hradczany: Zamek
Królewski, Katedra św. Wita, Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka, zespół
pałacowo-ogrodowy Waldsteina, Most Karola, Rynek z Ratuszem i kościołem
św. Mikołaja, Zegar Orloj. Czas wolny, możliwość spędzenia czasu na
Jarmarku Świątecznym. Obiadokolacja* w restauracji na Starym Mieście lub
w hotelu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania stolicy Czech, m.in.: gmach Opery
Narodowej, Muzeum Narodowe, Vaclavske Namesti, Uniwersytet, stara
dzielnica źydowska - Josefov, ulica Tynska, Brama Prochowa, Dom Miejski.
Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Powrót do kraju
późnym wieczorem.
* dopłata do 1 obiadokolacji: 45 zł.
Zakwaterowanie:
Hotel *** w Pradze (pokoje 2-,3-osobowe z łazienkami).
Transport:
1/ Autobusy podstawowe wyjeżdżają z Katowic lub Krakowa. Z pozostałych
miast realizowane są tzw. połączenia antenowe przy min. 6 osobach, realizowane różnymi środkami transportu:
samochód osobowy, bus, pociąg, autobusy liniowe. Połączenia antenowe potwierdzane są na 72 godziny przed datą
wyjazdu.
Linia zachodnia: Wrocław - Opole - Gliwice - KATOWICE
Linia północna A: Łódź - Częstochowa - KATOWICE
Linia północna B: Warszawa - Kielce - KRAKÓW - KATOWICE
Linia wschodnia: Rzeszów - Tarnów - KRAKÓW - KATOWICE
Linia południowa: Tychy - KATOWICE
2/ Przewozy antenowe są skomunikowane ze sobą co może powodować oczekiwanie w miejscach przesiadkowych,
zwłaszcza w terminach powrotu.
3/ Każdy pasażer może zabrać ze sobą 1 szt. bagażu podstawowego do 20 kg i bagażu podręcznego o wadze do 5
kg.
Istnieje możliwość wyjazdu z innych miejscowości po uzgodnieniu z Biurem ARION (tel. 12/632-01-50 lub email: arion@arion.pl).
Autokary główne wyjeżdżają z Krakowa lub Katowic wyjazdy z pozostałych miast na zasadzie "połączeń
antenowych" realizowanych przy minimum 6 osobach.
Uwagi praktyczne:
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie,
Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.

Cena zawiera:

Przejazd autokarem klasy lux (WC, DVD, barek, klimatyzacja) lub busem (klimatyzacja), 1 nocleg ze śniadaniem w
hotelu **/*** w Pradze (pokoje 2-,3-osobowe z łazienkami, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW do 2 000 EUR, KL do
15 000 EUR, bagażu do 200 EUR, podatek VAT.

Cena nie zawiera:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i za usługi przewodników lokalnych: ok. 300 CZK.

