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    KARKONOSZE Z PRAGĄ  

 

UWAGA! Wycieczka zagraniczna- wymagany dokument tożsamości 

ważny minimum 3 miesiące (dowód osobisty lub paszport)! 

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Karpacza.  

 Wizyta w Muzeum Karkonoskie Tajemnice – interaktywna 

ekspozycja pokazująca historię o zasiedlających Karkonosze 

zielarzach, poszukiwaczach minerałów i bogactw naturalnych – 

Walończykach, legend przedstawiających Ducha Gór czy 

niesamowity korzeń mandragory.  
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach. 

 

Dzień 2 

Śniadanie + suchy prowiant.  

 Całodniowa wycieczka górska z przewodnikiem.  

Wjazd wyciągiem krzesełkowym na Małą Kopę , przejście do 

Schroniska Samotnia, piesze wejście na Śnieżkę (królową 

Karkonoszy). Zejście do Karpacza w kierunku Białego Jaru, 

postój w Schronisku Strzecha Akademicka.  

 Zwiedzanie Świątyni Wang największej atrakcji Karkonoszy. 

Powrót na obiadokolację. Nocleg.   

  

Dzień 3 

Śniadanie w godzinach porannych, suchy prowiant. 

Przejazd do stolicy Czech – Pragi.  

 Całodzienne zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Hradczany, 

Katedra św. Wita. Przejście w kierunku Małej Strany. Spacer 

Mostem Karola – najsłynniejszy most z barokowymi 

pomnikami. Spacer na Rynek Starego Miasta: zegar 

astronomiczny Orloj, Pomnik Jana Husa. Wizyta na placu 

Wacława.  

Powrót w późnych godzinach wieczornych do Polski. 

Obiadokolacja i nocleg.  

 

Dzień 4 

Śniadanie. 

 Przejazd do Kopali ,,Liczyrzepa” w Kowarach. Przejście trasą 

turystyczną gdzie wydobywano rudy uranu.  

Powrót na obiad.   

 Spacer po Karpaczu, przejście nad tamę na Łomnicy.  

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  
 Ubezpieczenie 5 000 

NNW i 20 000 EURO KL  

 4  noclegi, 4 śniadania, 

       3 obiadokolacje, 1 obiad, 

       1 kolacja, 

       3  suche prowianty; 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFP i TFG; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz opłaty za 

przewodników płatnych 

dodatkowo –220 zł/os  

Liczba dzieci + 
opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

1060 zł/os 975 zł/os 920 zł/os 890 zł/os 830 zł/os 
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Czas na rekreację na terenie ośrodka.  

Kolacja. Nocleg. 

 

Dzień 5 

Śniadanie, suchy prowiant. 

Przejazd w Kierunku Wałbrzycha.  

 Zwiedzanie Zamku Książ połączone z zajęciami edukacyjnymi 

,,Zamkowe tajemnice” -Zajęcia obejmują zwiedzanie 

najstarszej, piastowskiej części Książa przebudowanej podczas 

II wojny światowej, tunelu w podziemiach na poziomie tarasów 

oraz kaplicy grobowej. Podczas spaceru młodzież pozna 

historię zamku z różnych okresów, w tym historie zamkowe, 

które do dziś nie są wyjaśnione m.in. takie, jak hipotezy 

dotyczące przeznaczenia wojennych podziemi, czy pochówku 

Księżnej Daisy. 
 

 W trakcie dnia możliwość postoju na posiłek płatny we 

własnym zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) lub możliwość 

rezerwacji dwudaniowego obiadu –  dodatkowo płatnego  

ok. 30-40 zł/os. (do potwierdzenia przy podpisaniu umowy) 

 

Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

Przed planowaniem wyjazdu prosimy o zapoznanie się z aktualnymi przepisami 

wjazdowymi i obostrzeniami obowiązującymi na terenie Republiki Czeskiej, które 

znajdują się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy 

 

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy podpisaniu 

umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do wycieczki. 

 

ZALICZKA: 300 zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Wrocław – zwiedzanie miasta z przewodnikiem; 

 Wrocław – Panorama Racławicka; 

 Wrocław – ZOO z Afrykarium; 

 Karpacz – Muzeum Zabawek i Zabawy; 

 Karpacz – Miasteczko Western City; 

 Karpacz – Park Wodny Tropikana; 

 Kowary - Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska; 

 Jelenia Góra – Termy Cieplickie; 

 Całodniowa wycieczka do Szklarskiej Poręby: wjazd wyciągiem na Szrenicę, przejście prze 

Wodospad Kamieńczyk, Krucze Skały;  

 Szklarska Poręba – Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej; 

 Szklarska Poręba – Muzeum Mineralogiczne; 

 Zamek Chojnik – ruiny zamku; 

 Ziemia Wałbrzyska – Kościół Pokoju w Świdniku lub w Jaworznie; 

 Ziemia Wałbrzyska – Zamek w Bolkowie. 
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Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb. 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może 
być wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od 
prawnych opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w 
niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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