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DZIEŃ I: 
• wyjazd godz. 06.00; 
• przejazd na Morawski Kras: rejon krasowy jeden z najpiękniejszych w Europie, ponad 1600  jaskiń, 
ostańce skalne, wyrzeźbione przez rzekę kaniony. Zwiedzanie Jaskini Punkevni z przepłynięciem łodziami 
podziemną rzeką; wjazd kolejką na punkt widokowy nad Przepaścią Macochy 
• przejazd do Pragi 
• obiadokolacja, nocleg 
 
 
DZIEŃ II: 
• śniadanie 
• zwiedzanie: zwiedzanie: Stare Miasto - Brama Prochowa rozpoczynająca trakt królewski, Teatr Stanowy, 
ratusz z zegarem Orloj arcydziełem na skalę światową, rynek, kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, 
gotycki kościół Marii Panny przed Tynem, pomnik Jana Husa; 
• obiadokolacja, nocleg 
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DZIEŃ III: 
• śniadanie 
• dalsze zwiedzanie Pragi: klasztor na Strachovie, punkt widokowy, z którego rozpościera się  najpiękniejszy 
widok na "złote miasto", Loretta z kopią domu Marii Panny, rynek hradczański, imponujaca, budowana przez 
prawie przez 600 lat katedra św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka wg legendy dawna ulica złotników i 
alchemików , Mała Strana z kościołem św. Mikołaja, pałac Vallenstajna, Most Karola-symbol miasta; 
• wyjazd do Polski w godzinach wieczornych 
• powrót w godzinach nocnych 
 
Świadczenia 
• przejazd autokarem z Krakowa 
• 2 noclegi hotel pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami lub typu studio (na dwa pokoje wspólna    łazienka) 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
• opieka pilota 
• ubepieczenie NwiKL 
• 4 osoby opieki w cenie 
 
Cena dla grupy min. 40 osób płacących: 379 zł + bilety wstępów 
Cena dla grupy min. 45 osób płacących: 359 zł + bilety wstępów 
 
Dodatkowo płatne: 
do wyboru bilety wstępów: 

– Jaskinia Punkevni 100 kc 
– dojazd mini pociągiem do Jaskini Punkevni (możliwość przejścia ok 20 min pieszo) i wjazd na punkt 

widokowy nad Przepaść Macochy (możliwość przejścia pieszo ok 40 min. pod górę) 80 kc 
– rejs statkiem po Wełtawie – 220 kc 
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