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RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 
 
Dzień 1 
Wyjazd z ustalonego miejsca w godzinach porannych. Przejazd do PRAGI. Spacer po 
Vaclavskim Namesti – miejscu najsłynniejszych praskich demonstracji, marszów i zebrań 
publicznych, pomnik patrona Czech św. Wacława, Muzeum Narodowe - będące symbolem 
czeskiego odrodzenia narodowego (z zewnątrz), ulica Na Prikopie, Brama Prochowa, Dom 
Miejski, Rynek Staromiejski z Ratuszem i słynnym zegarem „Orloj”, pomnikiem reformatora 
religijnego Jana Husa oraz Kościołem Tyńskim. Czas wolny na zakup pamiątek w centrum 
miasta. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 2 
Śniadanie, wyjazd do centrum miasta na dalsze zwiedzanie. W programie 
m. in.: Klasztor na Strahovie oraz tamtejsza Biblioteka, która stanowi Pomnik Narodowego 
Piśmiennictwa Czech (z zewnątrz). Spacer przez Małą Stranę, gdzie zobaczymy niezwykle 
wąską uliczkę zwaną „Uchem”. Przejście do słynnego Mostu Karola. Po południu zwiedzanie 
Dzielnicy Żydowskiej, czyli Josefova. Spacer po Żydowskim Mieście: miejsce urodzin Franza 
Kafki, Ratusz Żydowski z zegarem odmierzającym czas w przeciwną stronę, Stary Cmentarz 
Żydowski czynny od XV do XVIII wieku, najstarszy ocalały cmentarz żydowski w Europie 
oraz liczne synagogi. Kolejno Rejs po Wełtawie. Po zwiedzaniu powrót do hotelu. Kolejno 
wyjazd na kolację integracyjną. Powrót do hotelu. Nocleg. 
 
Dzień 3 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na wzgórze Petrin, położone na lewym 
brzegu Wełtawy, niedaleko Hradczan w Pradze, pełne malowniczych parków 
i ogrodów. Te największe tereny zielone współczesnej Pragi, będące ulubionym miejscem 
spacerowym mieszkańców stolicy, swój obecny wygląd zawdzięczają przede wszystkim 
Wystawie Światowej z roku 1891, kiedy to wybudowano tam między innymi kolejkę linową, 
Labirynt Luster i miniaturę Wieży Eiffla (Petřínská rozhledna). Wjazd kolejką na wzgórze 
i wejście na wieżę po 299 stopniach, podziwianie panoramy Pragi ze szczytu. Chwila czasu 
wolnego na zakup pamiątek i wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd i zakończenie 
wycieczki w godzinach wieczornych. 
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