Biuro Podróży Exodus

SYLWESTER NA POŁUDNIU CZECH: PRAGA - CZESKI KRUMLOV - BUDZIEJOWICE - KARLSTEJN
Praga - malownicza stolica Czech z zamkiem na Hradczanach, Mostem Karola i starym miastem, Czeski
Krumlov - jedno z najpiękniejszych średniowiecznych miast Europy ze starówką na liście UNESCO, słynny
Budweiser w Czeskich Budziejowicach, monumentalny pałac Konopiste, Karlstejn - jeden z najpiękniejszych
średniowiecznych zamków Europy.
BAL SYLWESTROWY W CENIE !!!
2 OBIEKTY Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 3 dni
Terminy:
30.12.2019 - 01.01.2020 899 PLN
Program:
01.dzień: 06.00 - wyjazd z Zielonej Góry - parking pod Palmiarnią (wjazd od ul. Piaskowej). Przejazd przez
Żagań i Iłową. Wyjazd z kraju: Zawidów. Około 11.00 - przyjazd do Pragi.
Zwiedzanie PRAGI (stolica i największe miasto Czech, lista UNESCO) klasztor loretański, pałac
Czerninów, pałac Szwarzenbergów, kompleks zamkowy na Hradczanach z kancelarią prezydencką i katedrą
św. Wita, dzielnica Mala Strana z kościołem św. Mikołaja, Most Karola, stary rynek z ratuszem i zegarem
Orloj, pomnik Jana Husa, Teatr Stanowy, kościół Matki Boskiej Tyńskiej, plac św. Wacława (z przewodnikiem
lokalnym). Czas wolny.
Około 17:00 wyjazd z Pragi.
Około 19.00 - zakwaterowanie w hotelu LUCIA*** w Veseli nad Luznici. Obiadokolacja. Nocleg.
02.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Zwiedzanie CZESKIEGO KRUMLOVA (jedno z najpiękniejszych średniowiecznych miast Europy, lista
UNESCO) - stary rynek z ratuszem, dawne kollegium jezuickie, kościół św. Wita, kompleks zamkowy (z
zewnątrz) (z przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
Spacer po CZESKICH BUDZIEJOWICACH - rynek Przemysła Ottokara II z ratuszem, Czarna Wieża,
katedra św. Mikołaja.
Możliwość zwiedzania słynnego browaru BUDWEISER BUDVAR z degustacją.
Około 17.00 - powrót do hotelu LUCIA***.
Od ok. 18.00 - BAL SYLWESTROWY w hotelu z kolacją, muzyką na żywo, DJ-em, atrakcjami (magic
show, pokaz tańca orientalnego), napojami bezalkoholowymi bez ograniczeń i lampką szampana.
Nocleg.

03.dzień: 09.00 śniadanie. 09.45 wyjazd.
Przystanek pod monumentalnympałacem KONOPISTE.
Zwiedzanie ZAMKU KARLSTEJN - dawna rezydencja cesarza Karola IV, jeden z najpiękniejszych średniowiecznych zamków
Europy (z przewodnikiem lokalnym).
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Przejazd przez Czechy. Wjazd do kraju: Zawidów.
Około 22.00 - rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze - parking pod Palmiarnią.

W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 1100 km
noclegi: 3 x hotel***, pokoje 2/3-osobowe z łaz/WC/TV
wyżywienie: 2 x śniadanie + 1 x obiadokolacja serwowana (napoje dodatkowo płatne)
bal sylwestrowy z obiadokolacją, muzyką na żywo i napojami bezalkoholowymi bez limitu
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
przewodnicy lokalni w Pradze i Czeskim Krumlovie - 10 EUR (obowiązkowo)
zestawy słuchawkowe - 5 EUR (obowiązkowo)
wstępy do obiektów turystycznych (browar Budweiser, zamek Karlstejn) - ok. 450 CK (dla chętnych)
napoje do obiadokolacji
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu
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