
Program wycieczki  

Górno – PRAGA – Górno 
Termin: 21.06.2014r. – 23.06.2014 r. 

1 dzień - sobota 

Wyjazd z Górna o  godz. 400. Przejazd do m. Blansko k/Brna – zwiedzanie pięknej  

jaskini Punkwiowej z urokliwą Przepaścią Macochy (spływ łódkami korytem rzeczki 

Punkwi). 

Przejazd do Pragi. Zwiedzanie miasta: Królewskim Traktem. Stare Miasto: Plac Republiki z 

Wieżą Prochową i perłą secesji – Domem Miejskim, Uniwersytet Karola, Teatr Operowy, 

Rynek Staromiejski z Ratuszem i Zegarem Orloj. Obiadokolacja w restauracji staromiejskiej. 

O godz. 2100 wyjazd do centrum na wyjątkowej urody nocny spektakl „światło – woda – 

dźwięk” – „Krziżikowe Fontanny”. Powrót do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

2 dzień - niedziela 

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Pragi: dzielnica Mala Strana z Hradczanami: Klasztor na 

Strachowie, Plac Loretański z Loretą (zwiedzanie wnętrza), Katedra św. Wita wraz z Salą 

Władysławowską i Złota Uliczką (zwiedzanie). Barokowa dzielnica Pragi, ulica Nerudova, 

Plac Malostranski – czas wolny. Plac Kawalerów Maltańskich, ściana Johna Lennona. Obiad 

w restauracji malostranskiej. Spacer po pięknym, modernistycznym ogrodzie hrabiego 

Valdsztajna. Przechadzka po gotyckim XIV wiecznym Moście Karola.  

Spacer na Nowe Miasto: zwiedzanie Placu Wacława z pomnikiem patrona czeskiego kraju. 

Powrót do hotelu. Wieczór biesiadny połączony z grillem, muzyką - obiadokolacja . Powrót 

do hotelu.  Nocleg. 

 

3 dzień - poniedziałek 

Śniadanie w hotelu. przejazd do Kromierzyża, jednego z piękniejszych miast w Czeskiej 

Republice, które wraz  z Zamkiem Arcybiskupim oraz pięknym ogrodem Podzamkowym 

został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie Zamku wyposażonego 

w eksponaty historyczne, pięknej sali rokokowej , biblioteki zamkowej oraz sali obrazów. 

Spacer po wyjątkowo urokliwych, o bogatej architekturze ogrodowej Ogrodach 

Podzamkowych. Przed granicą  smaczny czeski obiad (ostatnie piwko) – pożegnanie z 

czeskim krajem. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Górna  w późnych godzinach nocnych. 

Rozwiązanie wycieczki. 

 
Wymagania Zamawiającego: 

a. Przejazd komfortowymi autokarami max. 2-3 letnimi klasy Lux (WC, video, 

barek, klimatyzacja) z miejsca zbiorki tj. parking przy SPZZOZ „Sanatorium” 

w Górnie im.Jana Pawła II z liczbą kierowców wymaganą aktualnymi 

przepisami o ruchu drogowym. Kierowcy winni posiadać doświadczenie 

zawodowe min. 5 lat w prowadzeniu autokarów na trasach 

międzynarodowych. W razie awarii któregokolwiek z autokarów Wykonawca 

zapewnia usunięcie usterki w czasie 4 godzin od momentu jej stwierdzenia 

bądź dostarczenie autokaru zastępczego spełniającego wymogi określone 

Zapytaniu Ofertowym, w tym samym czasie. 

b. Opieka  licencjonowanego pilota na całej trasie  autokaru 1i doświadczeniem 

pilotażu min. 5 lat – wymagana znajomość trasy, 

c. Zapewnienie realizację programu wycieczki  przez wskazanych 

licencjonowanych przewodników ze znajomością języka polskiego i języka 

obowiązującego w zwiedzanych miejscach, 

d. W cenie opłaty drogowe opłaty autostradowe oraz parkingowe i klimatyczne 

(jeśli dotyczy) i barek w autokarze(kawa , herbata) 



e. W cenie oferty) ubezpieczenie każdego z uczestników wycieczki od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę ……… zł, oraz ubezpieczenie 

od kosztów leczenia (KL) na kwotę ………………… zł. 

f. Podanie Zamawiającemu na trzy dni przed wyjazdem dokładnej godziny 

podstawienia autokarów, 

g. Zapewnienie biletów wstępu  wraz wszelkimi opłatami do zwiedzanych 

obiektów (tam gdzie są wymagane), wymienionych w harmonogramie 

wycieczki, 

h. Zapewnić słuchawki w Pradze dla uczestników wycieczki, 

i. Przedstawienie do wglądu Zamawiającego na trzy dni przed wyjazdem: 

j. Aktualnych licencji pilotów, 

k. Dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z dowodami aktualnych badań 

technicznych. 

l. Zakwaterowanie: 2noclegi w hotelu *** w Pradze ( pokoje 2,3-osobowe z 

łazienkami), 

m. Wyżywienie: 2 x śniadania bufetowe, 2 x obiadokolacja z napojami w Pradze 

w tym jedna połączona z wieczorem biesiadnym z grilem i muzyką, 2 x obiady 

z napojami 

 

 

    

 


