KOTLINA KŁODZKA, PRAGA,
DREZNO.
6-CIODNIOWA PIELGRZYMKA

PROGRAM:
TERMIN: 07.07-12.07.2018r.
CENA: 1090,-/os.
1 dzień (sobota): o godzinie 04:00 wyjazd z Tczewa autokarem kl. lux; około 9-tej przyjazd do Kłodzka;
krótkie zwiedzanie miasta z Mostem Wita Stwosza i kościołem Matki Boskiej Różańcowej; przejazd do
Wambierzyc (zwiedzanie bazyliki Nawiedzenia Najświętrzej Marii Panny z cudowną figurką); około 19-ej
przyjazd do Kudowy Zdroju; zakwaterowanie; obiadokolacja; wieczorny spacer po Uzdrowisku; nocleg.
2 dzień (niedziela): śniadanie; wycieczka autokarowa do Adrspachu; zwiedzanie Skalnego Miasta
(fantastyczne krajobrazy); przejazd do Kutnej Hory (zwiedzanie Starego Miasta z Kościołem Św. Barbary,
Dworem Włoskim, Hradkiem i Rynkiem), a w Sedlcu - dzielnicy Kutnej Hory, zwiedzanie Ossuarium –
największej i najwspanialszej na świecie kaplicy czaszek; przejazd do Pragi; zakwaterowanie w hotelu;
obiadokolacja; nocleg.
3 dzień (poniedziałek): śniadanie; przejazd do Centrum; zwiedzanie Złotej Pragi (Klasztor na
Strachovie, Muzeum Miniatur, Kaplica Lorettańska, Hradcany z Zamkiem Królewskim i Katedrą Św. Vita,
Ogrody Wallensteinów, Mala Strana, spacer po Moście Karola, Stare Miasto, Rynek z Zegarem Orloy
i pomnikiem Jana Husa, Vaclavskie Namesti); przejazd na Kriżikovą, udział w spektaklu Grających
Fontann (światło, woda i dźwięk); powrót do hotelu; obiadokolacja; nocleg.
4 dzień (wtorek): śniadanie; przejazd do Moravskiego Krasu; zwiedzanie Jaskini Macochy (rejs
łodziami po podziemnej rzece); powrót do Pragi; obiadokolacja; wieczór w jednej ze słynnych praskich
piwiarni; nocleg.
5 dzień (środa): śniadanie; wykwaterowanie; przejazd do Bastei w Niemczech – największej atrakcji
Szwajcarii Saksońskiej, wejście na Basteibrucke i do labiryntu skalnego; przejazd do Konigstein;
zwiedzanie Festung Konigstein – nigdy niezdobytej, największej w Europie twierdzy górskiej; przejazd do
Drezna; zwiedzanie Starego Miasta (Goldener Reiter, Augustusbrucke, Frauenkirche, Brochlische Terrase,
Rezidenzschloss, Hoffkirche, Zwinger, Altmarkt); obiadokolacja; nocleg.
6 dzień (czwartek): śniadanie; wyjazd w drogę powrotną; przyjazd do miejsca zbiórki w późnych
godzinach popołudniowych.

UWAGI: w cenie imprezy >>> przejazdy autokarem na całej trasie, 5 noclegów, 5 śniadań,
5 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW, pilotaż, przewodnik # przedstawiony program jest naszą
propozycją i na życzenie zleceniodawcy możemy dokonać w nim zmian # na wstępy do zwiedzanych
obiektów należy przeznaczyć równowartość około 160 zł # imprezę kalkulowano wg cen z 2017 roku,
zakładając udział min. 45 uczestników
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