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Praga, Dvur Kralove
Skalne Miasto - Adrspach
W programie:

 Praga:

”Złota Praga”, miasto piękne i niezwykłe, stolica i największe miasto
Czech ok. 1 250 000 mieszkańców, pięknie położona nad Wełtawą, znajduje się w
pierwszej szóstce najchętniej odwiedzanych miast w Europie, jedno z
najpiękniejszych miast na naszym kontynencie, miasto około 150 kościołów,
kilkadziesiąt muzeów, bogata historia

 Hradczany: piękna, powstała w XIV w. „królewska” dzielnica na zachodnim
brzegu Wełtawy, Zamek Królewski, Katedra św. Wita, św. Wacława i św.
Wojciecha, Złota Uliczka, Loreta, ogrody królewskie z Belwederem i inne

 Mala Strana: Pałac Wallensteina, Kościół MB Zwycięskiej,
barokowy Kościół św. Mikołaja

 Stare Miasto: Rynek Staromiejski z pomnikiem Jana Husa, Ratusz Staromiejski
ze słynnym zegarem „Orloj” z XV w., Carolinum, Clementinum i inne

 Most Karola: najsłynniejszy i najczęściej odwiedzany most na Wełtawie, 516 m
długości i 9,5 m szerokości, najstarszy zachowany kamienny most na świecie o tak
imponującej rozpiętości przęseł, z przynoszącą szczęcie figurą św. Jana
Nepomucena ( w 1393 został z tego mostu wrzucony do Wełtawy z rozkazu króla
Wacława IV)

 Wzgórze

Petrzin: wzgórze na lewym brzegu Wełtawy, pełne ogrodów i

parków, kolejka linowa, wieża widokowa na wzór wieży Eiffla, labirynt luster

 Liczne

muzea - możliwość dostosowania programu wycieczki
do oczekiwań grupy

 Przejazd metrem

 Dvur

Kralove - Ogród Zoologiczny: jeden z najbardziej znanych

ogrodów zoologicznych w Europie, ponad 60 ha powierzchni, największa kolekcja
zwierząt afrykańskich w Europie, otwarty w 1946 roku, sukcesy w hodowli
nosorożców, żyraf, zebr, bawołów, antylop, zwierzęta w pawilonach: Zwierzęta
drapieżne (lwy, tygrysy i inne), Ptasi Świat, Świat Dinozaurów, Świat Flamingów,
okapi, surykatki, małpy, orangutany, Wodny Świat,

 Przejazd autobusem – Afrykańskie Safari: podziwianie stad dzikich
zwierząt na wolnym wybiegu

 Spacer po Skalnym Mieście:

rezerwat przyrody, teren bardzo cenny ze
względów geologicznych, geomorfologicznych, bogata fauna i flora, około 240
gatunków roślin piękne bloki piaskowcowe powstałe w wyniku nierównej
odporności skał na wietrzenie, wymodelowane przez wodę, mróz i wiatr, ciekawe
kaniony, doliny i szczeliny, położone wśród lasów, górskie jeziorka z wodospadami,
oryginalne skalne kształty i nazwy: Głowa cukru, Kochankowie, Starosta,
Starościna, Dzban, Diabelski Most, Słonie i inne

 Pływanie łodzią po jeziorze: z wesołymi opowieściami
 Konieczne paszporty lub dowody osobiste
Cena wycieczki obejmuje:
Przejazd autokarem ♦ pilotaż i przewodnictwo ♦ opłaty parkingowe ♦ nocleg ♦
śniadanie, obiadokolacja ♦ ubezpieczenie NNW i KL ♦ pamiątkowe karty wycieczki
♦ słodycze, losowaną niespodziankę

Chcesz poznać cenę wycieczki z Twojej miejscowości? !! ZADZWOŃ !!

Biuro Turystyki Szkolnej Anna Binkiewicz
tel. 601-842-848 ♦ e-mail:btsbinkiewicz@wp.pl
ul. Zbigniewa Herberta 9, 59-700 Bolesławiec

