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Czechy  Praga i Kutná Hora  
26 - 29.04.2023, cena 2 400 zł
 

26.04 (środa) 
Gdańsk - Praga  
Zbiórka na lotnisku o godzinie 9.00. Odlot 
do Pragi o godzinie 11.05. Przylot o godzi-
nie 12.30. Przejazd do hotelu i zakwatero-
wanie. Po południu spacer po mieście, o-
biadokolacja. Powrót do hotelu na nocleg. 
 
27.04 (czwartek) 
Praga 
Po śniadaniu zwiedzanie Pragi: norbertań-
ski klasztor Strahowski z 1140 roku ze 
słynną biblioteką szczycącą się ponad 800-
letnią tradycją, Loreta - sanktuarium ma-
ryjne, monumentalny Pałac Czerninów, 
dziś siedziba MSZ. Następnie przejście 
przez Hradczany - królewską dzielnicę Pra-
gi, położoną na zachodnim, wysokim brze-
gu Wełtawy, na terenie której znajdują się 
najcenniejsze zabytki miasta, w tym Plac 
Hradczański, trzy dziedzińce Zamku Kró-
lewskiego, katedra św. Wita, siedziba arcy-
biskupa, budowana od 1344 roku przez 
sześć stuleci, wybitny przykład archi-
tektury późnogotyckiej, Stary Pałac Kró-
lewski, bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka, 
malownicza ulica praska, w dawnych 
czasach siedziba miejscowych żydowskich 
złotników, panorama Pragi zza bramy 
wschodniej zamku oraz Nowe Schody  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zamkowe. Spacer przez zabytkową dziel-
nicę Mala Strana i sztuczną wyspę Kampa 
na Most Karola, jeden z najstarszych za-
chowanych kamiennych mostów na świe-
cie. Następnie Rynek Starego Miasta z ra-
tuszem i zegarem „Orloj”, Uniwersytet Ka-
rola, Teatr Czeskich Stanów, Brama Pro-
chowa, Miejski Dom Reprezentacyjny. 
Wieczorem powrót do hotelu na kolację 
i nocleg. 
 
28.04 (piątek)  
Kutná Hora 
Po śniadaniu wyjazd do Kutnej Hory, śred-
niowiecznego miasta, którego rozwój jest 
ściśle związany z wydobyciem srebra, które 
rozpoczęło się tutaj w XIII wieku. Od XIV 
wieku działała tu mennica królewska, 
w której był wybijany grosz praski. Kutná 
Hora była wówczas jednym z najbogat-
szych miast w Czechach i drugą po Pradze 
siedzibą czeskich władców. W XV wieku 
król Wacław IV wzniósł pałac królewski 
z reprezentacyjnymi salami i pokojami. Sta-
re miasto ze względu na swoje historyczne 
znaczenie i wspaniałą architekturę zostało 
wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. W programie zwiedzanie położo- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
nego na wzgórzu kościoła św. Barbary, 
późnogotyckiej budowli kształtem przypo-
minającej cesarską koronę. Wnętrze jest 
ozdobione gotyckimi i renesansowymi ma-
łowidłami, część z nich odzwierciedla gór-
niczą przeszłość miasta. Wizyta w Kaplicy 
Czaszek, której niesamowity wystrój to 
dzieło czeskiego mistrza murarskiego Fran-
ciszka Rinta, który wykonał projekt na ży-
czenie rodziny Schwartzenbergów, ówczes-
nych właścicieli majątku. Ossuarium pows-
tało w miejscu średniowiecznego cmenta-
rza. Po południu powrót do Pragi. Wieczo-
rem, dla chętnych, wyjście do Teatru Naro-
dowego na przedstawienie operowe 
„Rusałka” skomponowane przez Antonina 
Dvořáka w 1900 roku. To jedna z najpięk-
niejszych czeskich oper z baśniowym lib-
rettem Jaroslava Kvapila. Kolacja i nocleg 
w hotelu.  
 
29.04 (sobota)  
Praga - Gdańsk 
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Pragi: Wy-
szehrad, wzgórze zamkowe na prawym 
brzegu Wełtawy, na terenie którego znaj-
duje się kościół św. Piotra i Pawła, rotunda 
św. Marcina oraz pozostałości austriackich 
fortyfikacji, Plac Wacława, centralny, histo-
ryczny plac Pragi z pomnikiem św. Wac-
ława, Pałac Lucerna z początków XX w. 
z imponującymi wnętrzami i ciekawymi 
rozwiązaniami architektonicznymi, Ogród 
Franciszkanów, kościół MB Śnieżnej, Teatr 
Narodowy, Klementinum, barokowy komp-
leks architektoniczny, w którym najważ-
niejszą budowlą jest wspaniała biblioteka 
uniwersytecka, Józefów, historyczna dziel-
nica żydowska, kościół św. Jakuba. Po po-
łudniu przerwa na obiad (we własnym 
zakresie), a następnie transfer na lotnisko. 
Odlot do Gdańska o godzinie 19.25. Przylot 
o 20.50 i zakończenie imprezy.   
  

Czechy: Praga i Kutná Hora, 26 - 29.04.2023, cena 2 400 zł  

Cena obejmuje:  

- przelot samolotem Gdańsk - Praga - Gdańsk 
- autokar na trasie Praga -  Kutná Hora - Praga 
- trzy noclegi w hotelu  
- śniadania i obiadokolacje 
- opiekę pilota 
- ubezpieczenie kosztów leczenia (400 000 zł)  
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (25 000 zł) 

Cena nie obejmuje: 

- biletów wstępów do zwiedzanych obiektów.  
Na ten cen należy przygotować ok. 500 CZK (ok. 100 zł)  
-  biletów do Teatru Narodowego ok. 1300 CZK (ok. 250 zł) 
Biuro odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
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