CZECHY
Czeski Film
5 dni
(autokar)
1 dzień
(kolacja)
5:45
6:00

WARSZAWA

2 dzień
(śniadanie/kolacja)

BRNO
CZESKI KRUMLOW
Wyjazd do Czeskiego Krumlowa jednego z najpiękniejszych miast Czech (lista
UNESCO). Po drodze krótkie zwiedzanie miasta Telc, jednego z piękniejszych miast
renesansowych w Europie. Spacer po Starym Mieście: Kościół Imienia Jezus, Kolumna
Matki Boskiej, kamienice w stylu gotyckim na rynku głównym. Przyjazd do Czeskiego
Krumlowa - zwiedzanie Starego Miasta, Ratusza, kościoła Św. Wita, Słup maryjny.

3 dzień
(śniadanie/kolacja)

CZESKI KRUMLOV
CZESKIE BUDZIEJOWICE
PRAGA
Przejazd do Czeskich Budziejowic. Spacer po średniowiecznym Starym Mieście: Rynek
z fontanną Samsona, Ratusz, Czarna Wieża z XVI w., Biała Wieża, gotycki kościół
Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Wyjazd do Hluboki nad Wełtawą, gdzie znajduje
się jeden z najpiękniejszych czeskich zamków otoczony pięknym parkiem w stylu
angielskim. Wieczorem przyjazd do Pragi spacer po Placu Wacława, czas wolny.

4 dzień
(śniadanie/kolacja)

PRAGA
Przejazd na wzgórze Petrin z widokiem na Pragę i okolice, następnie pobyt na
Hradczanach - m.in. zwiedzanie katedry św. Wita, spacer po terenach zamkowych i
znaną Złotą Uliczką. Czas wolny na Małej Stranie i przejście na słynny Most Karola
(najstarszy most kamienny na świecie), Plac Wacława, Dom Miejski.

5 dzień
(śniadanie)

PRAGA
KUTNA HORA
WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd do Kutnej Hory (lista UNESCO). Spacer po mieście: Katedra św.
Barbara, Kaplica Bożego Ciała, Kamienny Dom z XV w. z piękną, bogato zdobioną ścianą
frontową, Słup Morowy, kościół Wniebowzięcia NMP.
Przyjazd autokaru do Warszawy – parking przed Kinoteką od strony Al.Jerozolimskie.

ok. 21:00

OŁOMUNIEC

BRNO

Zbiórka na Pl. Defilad – parking przed Kinoteką (od strony Al. Jerozolimskich).
Odjazd autokaru do Brna. Przyjazd do Ołomuńca - miasta posiadającego dwa rynki:
Górny i Dolny, zwiedzanie: XIX wieczny ratusz, zabytkowe kamienice, 35 metrowa
kolumna Trójcy Przenajświętszej (lista UNESCO), słynne ołomunieckie fontanny,
neogotycka katedra św. Wacława z największą na Morawach wieżą (ok.104 metry).
Przejazd do Brna największego miasta Moraw, zwanego „Małym Wiedniem”. Zwiedzanie
Starego Miasta m.in.: katedra św. Piotra i Pawła.

UWAGI
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą
ulec zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków
Uczestnictwa").
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty bądź paszport. Zakwaterowanie w hotelach 3* w
pokojach 2-osobowych (lub 2-osobowych z dostawką), z łazienkami. Wyżywienie: śniadania i kolacje. Na początku wycieczki
należy przekazać dewizową część ceny wycieczki w kwocie 1500 CZK. Wybór miejsc w autokarze przy pierwszej
wpłacie!

TERMIN IMPREZY

CENA

01.05 – 05.05.2019

1 190 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 PLN
CENA ZAWIERA (PLN+CZK):










Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (0 PLN/os),
transport autokarem,
zakwaterowanie w hotelach 3* (pokoje z łazienkami),
opieka polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania oraz kolacje),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR, NNW do 3000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:

 napojów do kolacji,
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (20 PLN/os),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (100 PLN/os),

 opcjonalnego ubezpieczenia leczenia następstw chorób przewlekłych (90 PLN/os),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów nie wymienionych w punkcie "cena zawiera".

