
Dzień 1.  

Wyjazd z Polski. Przyjazd do Pragi w godzinach porannych. Czeska stolica zachwyca bogactwem 

zabytków, niepowtarzalną atmosferą i świetnym jedzeniem. Piesze zwiedzanie zaczyna się od wizyty 

na dziecińcu Klasztoru Strahowskiego. Biblioteka znajdująca się w obiekcie może poszczycić się 

największymi i najstarszymi zbiorami w Czechach. Następnie przejście przez dzielnicę Pohořelec w 

stronę praskiego Hradu. Po drodze Rynek Hradczański z przepięknym pałacem Schwarzenbergów i 

majestatycznym Pałacem Arcybiskupim. Z tarasów widokowych rozpościerają się imponujące widoki 

na znajdujące się poniżej Malą Stranę i Stare Miasto. Przejście po dziecińcach Zamku Praskiego do 

katedry św. Wita, budowanej przez prawie sześć wieków. Po zwiedzeniu jednego z największych 

kompleksów zamkowych Europy, spacer na krótki odpoczynek w Ogrodach Waldsteina, a następnie 

pokonanie Wełtawy podczas przechadzki po Moście Karola, uważanego za absolutnie najpiękniejszy 

przykład architektury swego czasu. Przejście obok budynku Klementinum i zanurzenie się w 

plątaninę uliczek Starego Miasta, spacer prowadzący do Rynku. Na fasadzie ratusza znajduje się 

jeden z najbardziej rozpoznawalnych mechanizmów zegarowych na świecie – Orloj, którego piękno i 

stopień skomplikowania zachwyca po dziś dzień. Na głównym placu tej części miasta znajduje się 

również pomnik Jana Husa oraz kościół św. Mikołaja. Widoczne są także wieże kościoła Matki Boskiej 

przed Tynem. Następnie przejście w stronę Vaclavskich Namesti, ogromnego placu, będącego 

bijącym sercem Pragi. Po zakończeniu zwiedzania przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Kolacja w 

lokalnej restauracji z piwem i lokalnymi specjałami. Nocleg w hotelu. 

  

Dzień 2.  

Przejazd do Kutnej Hory. Piesze zwiedzanie miasta wpisanego na Listę Dziedzictwa UNESCO. W 

okresie średniowiecznym odkryto pod miastem ogromne pokłady srebra, które stały się impulsem do 

rozwoju górnictwa na tym terenie i dostarczyły Królestwu Czeskiemu ogromnych dochodów. Kutna 

Hora stała się jednym z najważniejszych miast tej części Europy. Spacer ulicami miasta. Przepiękny 

gotycki kościół św. Barbary i Dwór Włoski to jego najbardziej rozpoznawalne zabytki. Warto też 

zwrócić uwagę na średniowieczną studnię i barokowy Słup Morowy, który został wzniesiony przez 

mieszkańców jako wotum dziękczynne po ustąpieniu zarazy. W Hradku, dawnej wieży obronnej, 

następnie przekształconej w rezydencję patrycjuszy znajduje się obecnie muzeum poświęconej 

górnictwu srebra. Przejazd do dzielnicy Sedlec, w której znajduje się Kaplica Czaszek. Ossuarium 

zawiera kości wielu tysięcy ofiar zaraz, które nawiedzały miasto na przestrzeni wieków. Zostały one 

ułożone w taki sposób, iż wypełniają funkcje konstrukcji wystroju obiektu. Po zakończeniu 

zwiedzania wyjazd w kierunku Polski. 

Cena zawiera: 

• Przejazd autokarem klasy PREMIUM,  

• Opiekę pilota i lokalnych przewodników 

• Bilety wstępu 

• Zakwaterowanie w hotelu i wyżywienie 

• Kolację w lokalnej restauracji 

• Ubezpieczenie KL, NNW 

• Składkę TFP 

To przykładowy program, który może zostać zrealizowany. Każdy element można dowolnie 

modyfikować. Chcesz dowiedzieć się jakie mamy jeszcze oferty i możliwości? 



Skontaktuj się z nami pod tym linkiem -  przygotujemy wyjazd zgodny w Waszymi 

oczekiwaniami.  

 

https://www.ochtravel.pl/kontakt

